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A s s alamu' alaikum u.n Rahmatullahi ta a B arakatuh

Puji syukur kehadirat Allah Swt atas seluruh limpahan rahmat dah

hidayahnya kepada kita semua. Shalawat dan salam semoga tetap

tercurahkan kepada tauladan kita Rasulullah Muhammad saw,

keluarga, sahabat, dan orang-orang yang mengikuti beliau hingga

hari akhir.

Tidak ada kebetulan dan kesia-siaan didunia ini. Termasuk berbagai

peristiwa yang terjadi silih berganti di sekitar umat Islam baik

positif maupun negatif Peristiwa-peristiwa tersebut semestinya

penuh dengan ibrah (pelajaran) yang dapat digali dan diambil

hikmahnya. Namun kita sering lupa untuk mengambil ibrah dari

setiap peristiwa tersebut. Banyak peristiwa dan kejadian yang

terkadang terlepas dari pengamatan dan kepedulian kita, sehingga

akibatnya bisajadi kita terperosok ke daram lubang kekalahan dan

kesalahan untuk kesekian kalinya. Sungguh di luar dugaan bahwa

kita masih terkungkung dalam keterpurukan, padahal banyak ibrah

yang semestinya sudah kita temukan dari berbagai peristiwa

Bagi lbnu Katsir, ibrah dan segala yang terjadi di pentas dunia ini
hanya bisa digali dan dicerna oleh mereka yang memiliki hati yang

senantiasa terjaga dan pendengaran yang baik, serta menghadirkan

diri bersama peristiwa tersebut, tidak bagi mereka yang tidak

perduli dan masa bodoh terhadap apa yang terjadi di sekitarnya.

Alhamdulillah, merupakan suatu kesyukuran dan kebahagiaan

bagi penerbit dapat menerbitkan buku karya Ibnu Katsir, seorang

pemikir dan ulama Muslim yang telah menulis kitab-kitab yang

fenomenal. Salah satu bukunya adalah Al Fitan. Buku yang

diterbitkan Cicero Publishing ini bercerita tentang kisah-kisah



yang dianggap aneh dalam dunia Islam, seperti kematian para

sahabat, khalifah, ulama, dan tokoh-tokoh yang mempunyai

pengaruh besar. Ataupun peristiwa-peristiwa menegangkan, yaitu

tanda-tanda datangnya hari kiamat dan berbagai peristiwa besar

yang mengiringinya.

Buku ini menarik dan penting untuk dibaca. Berbagai peristiwa,

baik peristiwa yang dialami maupun tidak dialami di kehidupan saat

ini diungkap secara sistematis dan lengkap. Dengan argumentasi

naqli dan aqli yang kuat, isi buku ini menjadi layak untuk dikaji

dan direnungkan. Akhirnya, Selamat membaca, merenung, dan

mengambil ibraht semoga kita dapat inspirasi dan pencerahan yang

luar biasa dari berbagi peristiwa-peristiwa yang luar biasa yang

diungkap buku ini. Amiin Allahumma amiin.

Wa s s a lamu' a la i kum zp a R ahmatu ll ahi zu a B ara k atu h

Cicero Publishing
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Siksa yang Telah Disiapkan Bagi Mereka yang

Enggan Membayar Zakat

Hari Kiamat Berat dan Melelahkan Bagi

Mereka yang Durhaka, Tidak Bagi Mereka

397

400

s85

c89

+38

44r

444

448

456

,1,6 1

462

46.4
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)
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>

))

466

467

,168

))

>

yang Bertakwa

> Kedudukan RasirlullAh Saat Diputuskan Perkara

Pada Hari Berbangkit Kelak

Syafaat dan Kemuliaan

RasfilullAh Menjadi Penghulu Bagi Seluruh

Keturunan Adam Pada Hari Berbangkit Kelak

RasCrlullih Dinobatkan Sebagai Imim Para Nabi

Pada Hari Berbangkit

Riwayat dari Abi Hurairah

, Kehinaan yang Bakal Dituai Pada Hari

Berbangkit Kelak

4,68

478))

))

4,8O
499

))

>

>

))

Telaga Nabi Muhammad

Para Sahabat yang Meriwayatkan Hadits Seputar

Telaga Nabi

Riwayat dari Ubay bin Ka'ab al-Anshiri

Riwayat dari Anas bin Mfllik al-AnshAri

Al-Kautsar, Sungai di Surga yang Disediakan bagi

RastrlullAh

> Riwayat dari Buraidah ibnul-Hushaib a1-AslAmi

> Riwayat dari TsaubAn

> Kekhawatiran'Umar bin Abdul Aziz

> Riwayat dari Jtbir bin Samarah

> Riwayat dari JAbir bin Abdulldh

> Rasfflulldh Merasa Senang dengan Jumlah Umat

yang Banyak

Riwayat dari Jundub bin Abdullflh al-Bajali

Riwayat dari JAriyah bin Wahab al-KhazA'i

Riwayat dari Hudzaifah ibnul-Asy'adz

Riwayat dari Hudzaifah ibnul-Yamdn

Riwayat danZaid bin Arqim

Neraka Sebagai Balasan Mereka yang Sengaja B

erdusta Atas Nama Ras0lullih

Seluruh Ras0l Mempunyai Telaga Pada Hari

Berbangkit, dan Masing-masing Mereka Bangga

Disebabkan Paling Banyak Meminum Air Darinya

Riwayat dari Sahal bin Sa'ad as-Si'idi

Riwayat dari AbdullAh bin Zaidbin 'Ashim

al-Madini

.f,8 I

al8I

482

483

483

487

4,88

4,89

49r

492

493

498

494

495

495

496

497

4,98
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Riwayat dari Abdullih bin Abbis

Riwayat dari AbdullAh bin'umar

Riwayat dari Abdullih bin Amr0 ibnul-'Ash

Riwayat dari Abdullih bin Mas'0d

Riwayat dari'Utbah bin Abdu as-Silmi

Siapa yang Membenci Sunnah Ras0lullAh Akan

Dijauhkan dari Telaga Beliau

Kekhawatiran Rasfflulldh Atas Umat Beliau Pada

Persaingan Dunia

Riwayat dari'Umar ibnul-Khaththab

Orang Pertama yang Meminum Air di Telaga

Nabi adalah Siapa yang Memberi Minun

Saudaranya yang Tengah Kehausan di Dunia

Barang siapa Telah Minum Air dari Telaga Nabi,

Tidak Akan Merasa Dahaga Selamanya

Riwayat dari Ab0 Barzah al-AslAmi

Barang siapa Mendustakan Telaga Nabi, Ia Tidak

Akan Diberi Minum DarinYa

Riwayat dari Abir Barzah al-AslAmi

Riwayat dari AbCr Bakrah ats-Tsaqafi

Riwayat dari Ab0 Dzatr al-Ghiflri

Ras0lulldh adalah Nabi yang Terbanyak Memiliki

Pengikut Pada Hari Berbangkit Kelak

Di Antara Makam Nabi dan Mimbar Beliau

Terdapat Taman dari Taman-Taman Surga

Riwayat dari AbCr Hurairah ad-Dausi

Riwayat dari AsmA' binti Ab0 Bakar ash-shiddiq

499

501

509,

50.5

507

5o.7

5()8

509

509

509

5ro

5lr

5rt

512

512

5t3

514

514

5r8

Riwayat dari Ummul Mu'minin'Aisyah binti

ash-Shiddiq

Riwayat dari Ummul Mu'minin Ummu Salamah

Setiap Nabi Mempunyai Telaga, dan Telaga Nabi

Muhammad adalah yang Terbesar Serta Paling

Banyak Peminumnya

Para Auliya'AUah Minum di Telaga Para Nabi

Ailah

Letak Telaga Sebelum ShirAth (Jembatan)

Posisi Telaga Juga Sebelum Mizfln (Timbangan

Amal)

Beberapa Penjelasan Seputar Ukuran Luas Telaga

Nabi

AUah Yang Mahatinggi Bisa Kita Saksikan,

Sebagaimana yang Dia Kehendaki, Pada Hari

Diputuskan-Nya Perkara Hamba

Komunikasi Allah Pada Hari Berbangkit dengan

Para Nabi dan Umat Mereka

Kesaksian Umat Nabi Muhammad Atas

Umat-umat Sebelumnya Pada Hari Berbangkit

Komunikasi Allah dengan Nabi Adam Pada Hari

Berbangkit

Manusia Pertama yang Dihadapkan Pada Hari

Berbangkit adalah Nabi Adam

Harapan Nabi Muhammad Agar Pengikut Beliau

Menjadi Setengah dari Penghuni Surga

Komunikasi Allah dengan Nabi Nuh dan

Pertanyaan di Seputar Tugasnya Sebagai Rasffl

Kesaksian Umat Nabi Muhammad Atas Semua

519

520

52r

521

598

525

596

527

537

589

549

542

544

544



Umat Merupakan Bukti Keadilan dan Kemuliaan

Umat Ini

Penghormatan Terhadap Nabi lbrahim al-Khalil

Pada Hari Berbangkit di Hadapan Seluruh

Manusia

Nabi'IsA dan Kemuliaan serta Keagungannya

Pada Hari Berbangkit

Kedudukan Ras0lullAh di sisi A[ah Pada Hari

Berbangkit

Komunikasi Allah dengan Para Ulama Dalam

Memutuskan Perkara Umat

Firman AUah yang Pertama kepada Orang-orang

yang Beriman

Tidak Tersedia Bagian Atas Orang-orang yang

Mengkhianati Amanah Allah dan Janji kepada-

Nyu

Diperlihatkannya Neraka, Surga, dan

Ditegakkannya Perhitungan Amal

Permulaan Manusia Berada di Mahsyar

Sesuatu Keluar dari Neraka, Berbicara, dan

Melempar Manusia Lalim, Musyrik, serta

Pembunuh ke Jahanam

Kondisi MizAn (Timbangan Amal)

Menimbang Amalan Setelah Sebelumnya Diadili

dan Diperhitungkan

Timbangan Mempunyai Dua Sisi, dan Beratnya

Lafazh BismillAhirrahmfl nirrahim

Setiap Amal Pasti Akan Ditimbang Pada Hari

Berbangkit

547

54a

550

554

556

5l,O

557

571

57e

57$

)
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569

565

565 i

569

> Syahfldatain Memenangkan Timbangan Atas

Seluruh Dosa Pada Hari Berbangkit

> Akhlak Mulia Memiliki Nilai Terberat Pada Saat

Diletakkan di Timbangan Amal Seorang Hamba

> Riwayat dari 'Aisyah binti Abfi Bakar

> Tafsiran Timbangan Amal yang Ada Pada Hari

Perhitungan

Lembaran Catatan Amal yang Berserakan

Barang siapa Sampai Dihis6b, Maka Binasalah Ia

Lembaran Amal yang Bertebaran

Makhluk Pertama yang Diputuskan Perkaranya

Oleh Alldh

Perkara Pertama yang Diputuskan Pada Hari

Kiamat Menyangkut Darah

Umat Muhammad adalah Umat Pertama yang

Akan Dihisab

Mereka yang Disidangkan dan yang Dimaafkan

Siapa yang Berbuat Aniaya Akan Binasa Pada Hari

Itu

> Para Penyembah Berhala

> Telapak Kaki Hamba tidak Akan Bergeser di

Tanah Mahsyar, Hingga Ditanyakan Mengenai

Lima Perkara

> Shalat adalah Amalan Pertama Hamba yang Akan

Dihisab

> pisas bagi Mereka yang Berbuat Aniaya

> Tidak Tersedia Ampunan bagi Perbuatan Syirik

>> Terbunuh di Jalan Allah Menebus Segala Dosa,

575

58()

574

586

59r

599

60()

6()7

612

613

6r4

617

6t7
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>

6r8

627

68r

632



646

655

656

)

>

Kecuali Khianat

Pertanyaan Seputar Kenikmatan yang Sudah

Didapat di Dunia

Memaafkan Kesalahan Sesama Muslim Bakal

Menuai Istana di Surga

Pada Saat Wajah-wajah Memutih atau

Menghitam

Riwayat dari Abi Hurairah

Riwayat dari AsmA' binti Ab0 Bakar

A[ah Lebih Pengasih kepada Para Hamba

Daripada Seorang Ibu kepada Anaknya

Yang Masuk Surga dari Umat Muhammad

Tanpa Dihisib

Para Hamba Berbeda-beda Tempat Hisabnya,

Sebagian Ahli Surga dan Sebagian Ahli Neraka

Penghuni Surga yang Paling Akhir Memasukinya

Penjelasan Lain Seputar ash-Shir6th

Orang-orang yang Bertakwa Dihimpun Menuju

Surga

Sifat Penduduk Surga dan Berbagai Bentuk

Kenikmatan yang Telah Disiapkan Untuk Mereka

Usia Penduduk Surga

Sifat Neraka dan Siksa Pedih yang Tersedia di

Dalamnya

Seorang Pemuda Anshflr Meninggal Dunia karena

Takut Atas Kengerian Neraka

Salman al-Ftrisi dan Ketakutannya Atas

Informasi di Deputar Neraka

633

6S6

698

656
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))
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658

671 \

679

689

715

796

797

799

762

763

Api Jahanam Tujuh Puluh Kali Lebih Panas dari

Api di Dunia

Neraka Jahanam Hitamnya Sangat Pekat

Api Jahanam Telah Dinyalakan Selama Tiga Ribu

Tahun 767

Nyala Api Neraka Jahanam tidak Dapat Menerangi 768

Ab0 Thalib Penghuni Neraka yang Paling Ringan 771

Keluhan Neraka kepada Altah 773

Hawa Panas yang Dahsyat Bersumber dari Lembah

Jahanam 774

Penikmat Dunia Akan Lupa Atas Kenikmatan yang

Pernah Ia Rasakan Saat Diceburkan ke Dalam

Neraka 775

'fidak Diterima Seluruh'febusan Atas Siksa

Akhirat llo

Keutamaan Mati Syahid dan Kedudukan Para

SyuhadA' 777

Sifat Jahanam dan Luasnya 775

Perkataan yang Buruk Membawa Pengucapnya

Memasuki Jahanam 78o

Kedalaman Jahanam Sekitar Tujuh Puluh Tahun

Perjalanan di Bumi 782

Kondisi yang Sangat Buruk di Dalam Neraka 784

Orang Kafir Akan Membengkak Dalam Neraka

Jahanam ?86

Laut Api yang Menyala-nyala 79o

Pintu-pintu Jahanam dan Karakter Malaikat

Penjaganya 791

764

765

))

))

))

))



>

))

> Perbedaan Kecepatan Manusia Dalam Melewati

ShirAth

> Pagar, Cambuk, Belenggu, Rantai dan Siksa yang

Mengelilingi Neraka

Tingkatan Siksa bagi Penduduk Neraka

Makanan dan Minuman untuk Penduduk Neraka

Sebutan bagi Penduduk Neraka

B01is, Penjara Dalam Jahanam

Jubbu al-Huzni

Tidak Akan Masuk Surga Para Pecandu Khamar,

Pemutus Persaudaraan, dan Mereka yang Percaya

dengan Sihir

> Lembah Lamlam

> Lembah Habhab

>> Neraka al-Wail dan Sha'0d

> Makna Sha'ffd

>> Balasan Bagi Orang yang Gemar Menumpuk

Harta dan Bersikap Bakhil

Ular dan Kalajengking Dalam Neraka

Tafsir Firman Allah dalam Surat an-Nahl Ito]:
88

Tafsir firman Allah dalam Surat al-Kahfi lts): 5z

Al-Ghalaq, Sumur di Dasar Jahanam

Penggalan Nasihat bagi Siapa Saja yang Mempu-

nyai Hati

> Syafaat bagi Siapa yang Meminta Surga dan

Berlindung Siksa dari Neraka dengan
e,,^^-.,t- e,,---.,h

799

797

801

808

81S

8r5

815

8r6

816

8r7

8r7

8r9

820

84,o

82r

892

89-8

823
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>

>

))

))
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Kasih Sayang Allah Sangat Dekat kepada Mereka

yang Meminta Perlindungan dari Panasnya Neraka

Lapisan Jahanarn

Ular Penghuni Neraka Jahanam

Tangisan Para Penghuni Neraka

Makna Firman A[ah Dalam Surat al-Mu'minCrn

lzz): ro4

Hadits yang Menerangkan Sifat Neraka dan Para

Penghuninya

Percakapan antara Orang Kafir dan Kaum Mus-

lim yang Durhaka, yang Telah Dikeluarkan dari

Neraka

895

82-6

827

828

829

8go

8C1

898

839

841

842

844

844

845
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))

>

>

A[ah Mengeluarkan Orang-orang yang Telah

Disiksa Sesuai Kehendak-Nya 833

Atsar Gharib dengan Muatan yang Sangat Me-

nakjubkan 8$3

Syafaat Rasfflulllh dan Penjelasan Seputar Ragam

serta Jumlahnya

Keistirnewaan Rasfilullah di Antara Seluruh Nabi

dan Rasul

Syafaat Kedua dan Ketiga

Para Hamba yang di Dalam Hatinya Terdapat

Keimanan Seberat Biji Sawi

Syafaat yang Keempat, Kaum Mu'tazilah Hanya

Mengakui Syafaat Jenis Ini dan Tidak Mengakui

Selainnya

Doa Ras0lullflh untuk Orang-orang Tertentu

Syafaat Kelima dan Keenam



Tafsir Firman Allah dalam Surat al-Muddatstsir

l7+):4s

Syafaat Ketujuh

Syafaat Kedelapan

Syafaat tidak Tersedia Atas Kaum KhawArij dan

Mu'tazilah

Orang-Orang Mu'min Memberi Syafaat bagi

Keluarga Mereka

Riwayat dari Anas bin Mfllik

Riwayat dari Jibir bin Abdulldh

Syafaat bagi Mereka yang Bertakwa Akan

Memberatkan Timbangan

Riwayat dari'UbAdah ibnush-ShAmit

Riwayat dari AbdullAh bin Amrff ibnul-'Ash

Riwayat dari Abdullih bin Mas'ffd

Riwayat dari AbdurrahmAn bin AbO'Uqail

Riwayat dari Amirul Mu'minin 'UtsmAn bin AffAn

Riwayat dari Amirul Mu'minin Ali bin Abi Tha[b

Riwayat dari Auf bin MAlik

Riwayat dari Ka'ab bin 'Ujzah

Riwayat dari Ab0 Bakar ash-Shiddiq

Riwayat Abi Sa'id al-Khudri

Riwayat dari Abi Hurairah

Riwayat dari Ummu Habibah

Penjelasan di Seputar Syafaat bagi Keluarga

Tidak Ada Syafaat Atas Mereka yang Suka

Melaknat Sesama

845

84,6

847

84,8

84,8

86()

84,8

860

863

868

870

870

87r

87r

8lg

873

873

876

88()

884

884,

887

Riwayat dari Anas

Syafaat Orang-orang Mu'min bagi Keluarga

Mereka

Syafaat Amal Perbuatan kepada Pelakunya

Ampunan Allah Atas Penghuni al-Arflf dan

Memasukkan Mereka ke Surga-Nya

Orang Terakhir yang Akan Dikeluarkan dari

Neraka dan Dimasukkan ke Surga

Setiap Kelompok Akan Mengikuti Apa yang

Dahulu Mereka Sembah ketika di Dunia

Ucapan Allah kepada Orang yang Terakhir Keluar

dari Neraka dan yang Terakhir Memasuki Surga

Ras0lullAh Tertawa Karenanya

Suara-suara dari Dalam Jahanam

Dua Laki-laki yang Dikeluarkan dari Neraka dan

Dihadapkan kepada Allah

Keabadian Penduduk Neraka dan Sejumlah Ayat

al-Qur"in yang Menerangkan Keabadian

Penduduk Neraka 9Og

Hadits yang Menerangakan Keabadian Penduduk

Neraka

Tragedi di Antara Surga dan Neraka

Kebahagiaan Penduduk Surga dan Derita

Penduduk Neraka

Sifat Surga dan Seluruh Kenikmatan yang Tersedia

di Dalamnya 9r4

Jumlah Pintu Surga, Luas serta Besarnya Taman di

Sana 916

888

889

895

905

90.5

907

9()8

919

9lc

914



Delapan Pintu Surga Tersedia bagi Siapa yang
Mampu Berlaku Adil dalam Menafkahi Dua
Orang Istri dari Hartanya

Delapan Pintu Surga Tersedia Bagi Siapa yang
Ditinggal Mati Tiga Anaknya yang Belum

Mencapai Usia Baligh

Mereka yang Masuk Surga Tanpa HisAb dari
Pintu Sebelah Kanan

Khotbah yang Sangat Menyentuh dari'Utbah bin
GhazwAn

Lebar Pintu Surga yang Tersedia bagi Umat

Muhammad Sejauh Perjalanan Seorang

Pengendara Kuda yang Andal Selama Tiga Hari

Nama-nama Pintu Surga

Macam-macam Tempat di Surga, Ketinggian dan

Luasnya

Sedikit Amalan di Jalan Allah Masih Lebih Baik
dari Dunia dan Isinya

Firdaus adalah Derajat Surga Tertinggi

Dari Surga Firdaus Sungai-sungai di Surga

Mengalir

Tingkatan Surga yang Berbeda-beda dan Tidak
Ada yang Mengetahui Tingkat Perbedaannya

Selain Rabb Semesta Alam

Tingkatan yang Dimiliki Penduduk Surga

Terendah Hingga Tertinggi dari Luasnya

Kerajaan yang Agung

Kenikmatan Surga Belum Pernah Terlihat Oleh

Mata, Terdengar di Telinga, Bahkan Belum

Pernah Terdetik Dalam Hati Manusia

918

918

919

919

/

920

922

928

929

930

926

929

93r

Bagian*bagian di Surga, Ketinggian serta

Kebesaran Derajatnya

Kedudukan Orang-orang yang Saling Mencintai

Akan Meraih Keagungan Allah di Surga

Tempat Tertinggi di Surga adalah al-Wasilah, di

Sana Terdapat Tempat Rasulullah

Al-Wasilah Merupakan Derajat Tertinggi di Surga,

dan Tidak Ada yang Mendapatkannya Selain

Rasulullah

Bahan Pembuat Bangunan Istana di Surga

Keutamaan Shalat Malam, Memberi Makan Fakir

Miskin dan Memperbanyak Puasa Sunnah

Bilik-bilik di Surga

Tanah Surga

Sungai-sungai Surga, Pepohonan dan

Buah-buahnya

Al-Kautsar adalah Sungai di Surga yang Paling

Terkenal

Riwayat dari'Umar ibnul-Khaththab

Riwayat dari [bnu AbbAs

Riwayat dari'Aisyah

Sungai al-Baidakh di Surga

Sungai Bdriq di Pintu Surga

Pepohonan di Surga

Di Surga Terdapat Pohon yang Lebar Daunnya

Mencapai Seratus Tahun Perjalanan Seorang

Pengendara yang Sangat Andal

Pohon al-Khuldi

94,8

94,9

935

937

987

938

95r

955

958

958

959

96r

984

967



Pohon Th0ba

Sidratul MuntahA

Buah-buahan di Surga

Burung-burung di Surga

Makanan dan Minuman Penduduk Surga

Hadits dari JAbir

Sebagian Penduduk Surga Ingin Bercocok Tanam'

Hingga Membuat Rasulullah Tertawa

Makanan yang Pertama Dikonsumsi Penduduk

Surga

Baju Penduduk Surga, Perhiasan, Pakaian serta

Keindahan Yang Mereka Kenakan

Tempat Tidur Penduduk Surga

Tafsir Firman Allah Surat al-WAqi'ah 156): s+

Tafsir Firman AUah Surat al-GhAsyiyah [ss]:
t2-16

Bidadari Bermata Jeli di dalam Surga

, Tafsir Firman Allah Surat al-Baqarah lz): zb

, Tafsir Firman Ailah Surat ash-ShAflht ls7): +s

, Tafsir Firman Allah Surat al-Wiqi'ah lsa): ss-ss

> Pertanyaan (Jmmu Salamah dan Jawaban dari

Ras0lullAh Mengenai Istri-istri Penduduk Surga

> Nyanyian Bidadari di dalam Surga

> Penduduk Surga Menggauli Pasangan Mereka,

dan Tidak Akan Hamil Kecuali Jika Mereka

Menginginkan

> Pendapat Mengenai Kelahiran yang Dialami

969

97r

974

980

981

986

987

988

995 I

lool

lool

tooz

loo4

r0()6

1007

roo8

loo8

lol6

1()18

Penduduk Surga

Penduduk Surga tidak Akan Mati karena

Kesempurnaan Hidup Mereka, dan Akan

Kembali Muda Seiring Berjalannya Waktu

Penduduk Surga tidak Tidur

Anugerah Berupa Keridhaan Anah Atas Penduduk

Surga

Keabadian Ridha AUah Atas Penduduk Surga

Pandangan AIIah dan Pensucian serta Salam-Nya

Atas Penduduk Surga

Penduduk Surga Memandang Alldh, Rabb Mereka,

Pada Hari Mereka Dikumpulkan

Hari Jum'at yang Dipenuhi Keutamaan

Tafsir Firman Allah Surat Y0nus lto):26
Tempat Belanja di Surga

Sifat Wilayah di Surga Beserta Adat lstiadat yang

Terbina di Sana

Semerbak Wangi Bau Surga Tercium Hingga Jarak

Bertahun-tahun Perjalanan di Bumi

Cahaya Surga, Keelokan, Wangi Halaman serta

Keindahan Pemandangannya di Waktu Pagi dan

Petang

Perintah untuk Memohon Agar Dimasukkan ke

Dalam Surga

Allah Pasti Memasukkan Hamba ke Surga

Apabila Bermohon dengan Niat yang Tulus dan

Memerbaiki Amal Pebuatan

Surga dan Neraka Memberi Syafaat

tog6

to27

1o91

t028

ro25

tos-8

1031

1036

to37

to48

1046

1o4,8

ro52

ro55

r058

r059



Carilah Surga dan Berlarilah dari Neraka dengan

Segenap Usaha Kalian

Surga Dikelilingi dengan Apa yang Tidak Disukai

dan Neraka Dikelilingi dengan Nafsu Syahwat

Mulut tlan Kernaluan adalah Dua Hal yang

Menjerumuskau Manusia ke Neraka, Sedangkan

Takwa dan Akhlak Mulia adalah Sebaliknya

Nyanyian Bidadari

Hadits dari Abi f{urairah

Hadits dari Anas

Hadits dari AbdullAh bin Abi Aufh

Hadits dari Ibnu'Ijmar

Iladits dariAbfi UmAmah

Seruan bagi Mereka yal)g Menytrcikan Diri di

Dunia Agar Menghindarkan Diri dari Bisikan

Setan, dengan Clara Mengagungkan Allah

Kuda di Surga

I'enduduk Sursa Saling Mengunjungi dengan

Mengerrdarai Unta

Hukum yang Berketraan dengan Surga dan

Penjelasan Hadits yang Beragarn Tentangnya

Kasih Sayang AUah Atas Kedua Orang Tua

Disebabkan Amalan Anak-anak Mereka

Surga dan Neraka Benar-benar Ada

Sebagian Sitat I'enduduk Surga dan Penduduk

Neraka

Orat-rg-orang Fakir dari Kaum Muslim Masuk

Surga Sebelurn Orang-orang Kaya Mereka, Lebih

1059

1060

I 06l

1062 r \1\

l063

1063

1064 t

to64

r065

1066

1()69

to12

LO82

1085

1(}86

1089

Dahulu Sekitar Lima Ratus Tahun

Tip;a Orang yang Pertama Memasuki Surga dan
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PENDAHULUAN

rr."rll l:6lt ilt r-,+

Dengan Menyebut Nama AilAh Tang Maha Pengasih

Lagi Maha Penyayang

Shalawat beserta salam Aueh Ta'ah senantiasa tercurah kepada

junjungan kita Nabi Muhammad Shallalldhu Alaihi uta Sallam,ke-

luarga beliau dan juga para sahabat yang Dia ridhai.

AmmA ba'du ...

Pembahasan dalam buku ini akan terfokus pada membicarakan

mengenai fitnah serta berbagai kejadian menegangkan yang akan

terjadi pada akhir zar.rran nanti, sebagaimana telah diberitakan

oleh Ras0lull?lh Shaltallilhu Alaihi zaa Sallam' Yaitu, tanda-tanda

datangnya hari Kiamat dan berbagai peristiwa besar lainnya yang

mengiringi menjelang hari yang sangat menakutkan itu, dimana

kita semua wajib mengimaninya. Pasalnya, peristiwa dimaksud te-

lah digambarkan (diisyaratkan) secara langsung oleh RasCrlullAh

ShallallAhu i4laihi wa Sallam sebagai figur manusia pilihan yang

jujur lagi dapat dipercaya. RasCrl (utusan) Ailah yang tidak ber-

bicara berdasarkan nafsu, tetapi semata-mata merupakan risfllah

yang telah diwahyukan AllAh Subhlnahu wa Ta'dla.

ImAm AbO Dflwud pernah berkata,'Utsmfln bin Abi Syaibah meri-

wayatkan kepada kami dari Katstr bin Hisyflm, dari al-Mas'Crdi, dari

Sa'id bin Abi Burdah, dari ayahnya, dari Abi MOsA al-Asy'ari, ia

mengatakan bahwa Ras0lulldh ShallallLhu Alaihi wa Sallam pernah

bersabda,'Umatku ini adalah umat yang senantiasa dirahmati oleh



Allah. Tidak ada azab yang kekal bagi mereka di akhirat kelak. Se-

dangkan azab bagi mereka di dunia ini berupa fitnah, gempa serta

pembunuhan."

Ada pula sejumlah hadits dari Ras0lullAh ,Sftallallhhu Alaihi wa

Sallam mengenai indikasi atas berbagai perkara ghaib yang telah

beliau sampaikan pada saat beliau masih hidup dan akan kami sam-

paikan secara detil dalam buku ini. Yakni, mengenai pembahaspn

di seputar awal penciptaan makhluk, juga kisah para Nabi se6e-

lum beliau, serta hari-hari yang akan dilalui manusia pada masa

kita sekarang ini hingga pada akhir zaman nanti. Setellh itu, kami

lanjutkan dengan penjelasan rnengenai perjalanan darr hari-hari

yang beliau lalui. Juga kami sebutkan di buku ini bukti-bukti sepu-

tar universalitas kenabian beliau. Kemudian kami komparasikan

dengan berbagai peristiwa yang terjadi sesudah beliau mening-

gal dunia, sebagaimana yang telah terjadi, tentunya sesuai dengan

hadits yang pernah beliau sampaikan.

Berbagai kejadian dimaksud telah kita saksikan bersama dengan

pandangan yang gamblang pada zaman sekarang ini. Dan pada

akhir penjelasan dari buku ini, akan kami sebutkan bukti-bukti

tentang kenabian beliau secara umum dari perjalanan hidup beliau

Shallalldhu i4laihi zaa Sallam.

Akan kami uraikan pula setiap zaman yang di dalamnya terdapat

hadits yang khusus mengabarkan tentang berbagai peristiwa yang

mewarnai berupa kejadian-kejadian yang dianggap aneh, tahun

demi tahun, yang itu juga sama-sama telah dapat kita saksikan

peristiwanya. Misalnya, tragedi kematian yang melingkupi beber-

apa orang terkenal dari para Sahabat, Khalifah, Raja, Menteri serta

para pemimpin lainnya. Juga para ahli fikih, orang-orang shdlih,

para penyair, seniman, sastrawan, tokoh-tokoh yang mempunyai

pengaruh besar dengan pendapat mereka, dan sejumlah orang

terkemuka lainnya.

Dan apabila kami sebutkan di sini seluruh hadits mengenai peris-

tiwa dimaksud, maka pasti sangat menyita banyak halaman. Oleh

karena itu, akan kami sampaikan beberapa saja, kemudian kami

uraikan kembali sesuai tujuan awal pembahasan. Hanya AllAh Sz6-

hAnahu zaa To.'Ala satu-satunya penolong.
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lsyarat Nabawiyyah Seputar Kepemimpinan
Abt Bakar Setelah ar-Rasffl

Peristiwa dimaksud merupakan isyarat dari jawaban Ras0lullAh

Shallalhhu Ataihi wa Sallamkepada seorang wanita yang bertanya

kepada beliau. Beliau kemudian berpesan kepadanya, "Jika engkau

mendapati masalah di kemudian hari, maka datanglah kembali

kepadaku." Wanita itu pun berkata, "Pertanyaanku lebih kepadp

apabila aku tidak lagi mendapati Anda." Ia mengisyaratkan

mengenai kondisi ketika beliau telah wafat. Maka Rasfflullih

shailalldhu Alaihi wa sallam pun memberinya jawaban, "Apalila

engkau tidak mendapatiku lagi, maka datanglah kepada AbfilBakar'"

Hadits ini diriwayatkan oleh ImAm al-BukhAri. Statemen tersebut

akh ir nya ben ar-be n ar terj ad i, Ab0 B akar R a dhiy allLhu Anhrz menj ad i

Khalifah sepeninggal Ras0lullih shallallahu Alaihi wa sallam.

Juga perkataan Ras0lull?th ShallallAhu j4laihi wa Sallam. pada saat

hendak menetapkan kepemimpinan untuk Abir Bakar ash-Shiddiq,

meski akhirnya urung beliau, lakukan. Sebab, beliau sangat

memahami di antara para sahabat pada saat itu tidak ada yang

dapat menandingi kedudukan AbCr Bakar ash-Shiddiq. Sebaliknya,

para sahabat pun mengetahui tentang keutamaan Abfi Bakar

RadiyallAhu Anhu. Oleh sebab itu, Ras0lu]flith ShallailAhu i4laihi

wa Sallam pernah berkata, "Alhh dan orang-orang mukmin telah

mengetahui seputar pengangkatan dirinya (Abu Bakar) sepeninggal

Rasfiluth.tt" kecuali d.iri Abfi. Bakar sendiri yng tidak menyadarinya."

Statemen itu pun pada akhirnya benar-benar terjadi. Hadits ini

disebutkan pula di dalam kitab aslz-Shah?h.

Juga pada sabda Ras0lullah shatlallahu iLlaihi wa sallam,"Ambillah

teladan d.ari d.ua orang setelahku, yaitu Aba Bakar dan '(Jmar."

Diriwayatkan oleh Imtm Ahmad, Ibnu MAjah dan Imam at-

Tirrnidzi, serta statusnya dinilai hasan shahih oleh Ibnu Hibbin.

lsyarat-isyarat Nabawiyah di Masa Sahabat

Ini adalah riwayat dari Hudzaifah ibnul-YamAn. Sebagaimana telah

diriwayatkan pula dari jalan Ibnu Mas'Crd, lbnu'Umar dan AbCr ad-

DardA' Radhiyallilhu Anhum. Juga telah kami kemukakan mengenai

riwayat ini dengan detil dalam buku Fadhiil asy-Syaikhain.

Peristiwa tersebut benar-benar telah terjadi, Abir Bakar ash-

Shiddiq kemudian menjadi pemimpin umat setelah wafatnya

RasirlullAh Shallalldhu j{laihi ua Sallam, yang dilanjutkan dengan

'Umar ibnul-Khaththab RadhtyailAhu Anhu, persis seperti yang

pernah beliau beritakan.

lsyarat Nabawiyyah Seputar Penaklukan
Negeri Mesir

Diriwayatkan oleh Imtm Malik dan al-Laits dariaz-Zuhri, dari Ibnu

Ka'ab bin MAlik, dari ayahnya bahwa sesungguhnya Rasfflullih

Shallallilhu j4laihi wa Sallampernah bersabda, "A?abila halian telah

membuka negeri Mesir, ntaka jagalah baik-baik orang-orang gibthi."

Dalam riwayat yang lain juga disebutkan dengan redaksi, 'Jagalah

baik-baik penduduknya (Mesir). Karena sesungguhnya mereka adalah

tanggungan dan juga saudara kalian."

AmrCr ibnul-'Ash telah memimpin penaklukan Mesir pada tahun 20

Hijriah, tepatnya pada masa kekhalifahan'Umar ibnul-KhaththAb

Radhtyallilhu Anhu. Dalam kitab Shahih Muslim disebutkan

dari Ab0 Dzarr, dari Ras0lullith thallalldhu i4laihi zua Sallam,

" sesungguhnya kalian akan membuka sebuah negeri itang di dalamnya

akan dipertentangkan seputar masalah qirilth (perhiasan, wanita). Maka

jagatah baik-baik penduduknya, karena mereka adalah tanggungan dan

.juga saudara kalian."

(
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Isyarat Nabawiyyah Seputar Penaklukan
Persia dan Romawi

Ras0lullAh Shallalldhu i4laihi wa Sallam pernah bersabda,

sebagaimana disebutkan dalam kitab asft-Shahthain, "Apabila masa

kehaisaran yang ada pada saat ini telah tumbang, maka tidak akan ada

bentttk kekaisaran lagi setelahnya. Apabila KaisLr tulah tumbang, maka

tidak ada lagi KatsAr setelahnya. Demi Zat yang jiwaku berada dalamt,l

genggarlan-Nya, sungguh kalian akan menginfokkan harta be'nda dari

hasil penaklukan keduanya di jalan AUAL."

Pernyataan tersebut benar-benar terjadi, persis seperti apa yang

telah beliau sampaikan, yaitu pada masa kekhalifahan Ab0 Bakar,

'Umar, dan 'UtsmAn. Maka terusirlah Kaisar pada waktu itu yang

bernama Heraklius dari negeri Syam dan dari seluruh wilayah

Jazirah Arab. Sehingga kekuasaan yang masih tersisa hanya

terbatas pada negeri Romawi saja. Orang-oralrg Arab dahulu

menamakan Kaisar untuk orang yang menguasai wilayati Romawi

berserta Syam dan sebagian dari wilayah Jazirah.

Dalam hadits di atas terkandung berita gembira yang sangat

berarti bagi penduduk Syarn bahwa pendudukan Romawi tidak

akan kernbali berkuasa untuk selama-lamanya, sampai Hari

Kiamat. Dan akan kami sebutkan hadits-hadits di seputar peristiwa

tersebut nanti, bersama matan mauPun sanadnya dengan izin Aillh
Subhdnahu wa Ta'dla.

Sementara KaisAr, sebagian besar kekuasaannya diarnbil alih pada

zaman 'IJmar. Dilanjutkan dengan mengambil alih apa yang masih

ada dalam kekuasaan KaisAr pada masa kekhalifahan 'Utsmdn, yang

kemudian terbunuh pada tahun 32 Hijriah. Segala puji dan karutria

hanyalah milik Allflh Subhdnahu wa Ta'Ala semata. Sebagainrana

akan kami jelaskan mengenai permasalahan tersebut secara detil.

\
A RasrilullAh ShallallLhu Alaihi wa Sallam pernah berdoa atas
>\

lsyarat-isyarat Nabawiyah di Masa Sahabat

wilayah KaisAr pada saat disampaikan kepada beliau bahwa Kaisdr

telah merobek surat yang dikirimkan dari Ras0lullAh, "Seruoga

Alhh merobeh-robek kekuasaan mereka." Dan peristiwa itu pun pada

akhirnya benar-benar terjadi.

Isyarat Nabawiyyah Seputar Terbunuhnya
'Umar ibnul-Khaththab

Disebutkan dalam kitab ash-Shahihain dari hadits al-Amasy dan

JAmi' bin Abfi Rasyid, dari Syaqiq bin Salamah, dari Hudzaifah,

ia mengatakan, "Kami sedang duduk bersama 'Umar ibnul-
Khaththib. Lalu 'Umar bertanya, 'Siapakah di antara kalian yang

hapal hadits RasfilullAh ShallailAhu i4laihi wa Sallam mengenai

fitnah akhir zaman?'Aku pun menjawab, Aku, wahai'Umar.' Lalu
'Umar berkata, 'Bacakanlah, sungguh engkau orang yang sangat

pemberani dalam pandanganku.' Aku pun berkata, 'Ras0lullAh

pernah menyebutkan fitnah yang bakal menimpa seorang laki-
laki dalam keluarganya, hartanya, tetangga dan anaknya, sehingga

melalaikannya dari shalat, serta dari menyuruh pada berbuat

kebaikan dan melarang kemungkaran.'

Umar menyela,'Bukan berita itu yang aku kehendaki. Akan tetapi,

isyarat mengenai fitnah yang sangat besar dan mampu mengenai

siapa saja yang berada di dekatnya.'

Aku pun berkata, 'Wahai Amirul Mu'minin, sesungguhnya antara

dirimu dan fitnah dimaksud terdapat sebuah benteng kokoh

yang menghalangi dirimu dari menghindarinya.' Mendengar itu,
'Umar pun dengan perasaan gusar bertanya, 'Janganlah engkau

merasa ragu untuk menguraikannya. Apakah penghalang yang

dimaksud bisa dibuka ataukah harus dipaksa untuk membukanya?'

Aku menjelaskan, 'Ia harus dipaksa.' 'Umar pun berkata, 'Jika

demikian, aku tidak akan pernah menutup pintu benteng itu untuk ffi
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selamanya.' Aku berkata, 'Benar, lebih baik engkau biarkan saja

pintu-pintu itu terbuka."'

para sahabat yang lain berkata kepada Hudzaifah, "seolah-

olah 'Umar telah mengetahui tentang maksud dari hakikat

pintu tersebut." Hudzaifah berkata, "Benar, sesungguhnya aku

meriwayatkan hadits itu kepadanya tanpa mengurangi atau

menambahnya sedikit pun." Para sahabat memberanikan diri

untuk bertanya kepada Hudzaifah tentang apakah hakikat pintu

dimaksud. Lalu para sahabat menyampaikannya kepada Masqcrq

dan ia pun bertanya secara langsung kepada Hudzaifah. Kemudian

Hudzaifah menjawab, "Yang dimaksud adalah diri 'Umar ibnul-

KhaththAb sendiri."

Demikianlah, peristiwa tersebut terjadi persis sebagaimana

telah digambarkan oleh Ras0lull?th Shallallilhu Alaihi wa Sallam.

Sepeninggal 'Umar ibnul-Khaththflb, terjadilah fitnah di antara

manusia dan pembunuhan atas dirinya justru yantg menjadi pemicu

dari tersebarnya fitnah dimaksud'

lsyarat Nabawiyyah Seputar Fitnah yang Akan

MenimPa 'Utsmdn bin 'Affin

Ras0lullah s hallaltahu Ataihi wa s allamper nah mengabarkan perihal

fitnah yang bakal menimpa diri 'Utsman bin Afffin Radhiyailahu

Anhu. Sesungguhnya'UtsmAn bin Afihn termasuk salah satu dari

sahabat yang mendapatkan jaminan sebagai penduduk surga. Di

antaranya, disebabkan berbagai fitnah yang telah menimpa dirinya.

Terjadilah apa yang telah digambarkan oleh RasCrlullAh. 'Utsmfln

dikepung di dalam rumah, serta tidak mampu menghindar (keluar)

dari tempatnya, sampai terbunuh sebagai seorang yang sabar,

\, penuh pengharapan hanya kepada A[ah subhanahuwaTa'ahdan

$ 
sebaSai seorang sYahid'

Isyarat-isyarat Nabawiyah di Masa Sahabat

Akan kami sampaikan hadits-hadits yang memperingatkan perihal

tragedi pembunuhan yang bakal menimpa diri'Utsmdn bin Affin
RadhiyallAhu Anhu dan indikasi di seputar permasalahan tersebut,

yaitu sebelum peristiwa tersebut terjadi' Pada akhirnya, peristiwa

itu benar-benar terjadi, sesuai dengan apa yang beliau ShallailAhu

Alaihi wa Sallam isyaratkan. Kami sebutkan pula dalam buku

ini hadits-hadits yang mengisyaratkan mengenai dua peristiwa

peperangan, yakni Perang Jamal dan Perang Shiffin, serta fitnah

yang meliputi keduanya. Hanya AUah Subhdnahu wa Ta'Ah sebagai

satu-satunya penolong.

lsyarat Nabawiyyah Seputar Terbunuhnya
'Amm6r bin Ydsir

Seperti itu juga riwayat mengenai pembunuhan AmmAr bin YAsir

RadhiyallAhu Anhu. Juga seputar orang-orang KhawArij yang telah

diperangi oleh Ali bin Abi Thalib Radhiyalldhu 14nhu, sebagaimana

disebutkan pula mengenai sifat dan ciri-ciri (karakteristik) mereka.

Hadits-hadits yang menyebutkan seputar peristiwa itu sangat

banyak jumlahnya. Dan, telah kami isyaratkan pula mengenai

penyebutannya pada pembahasan kitab ini, Alhamdulillflh.

Kami sebutkan pula tragedi pembunuhan yang menimpa Ali bin

Abi Thalib, terutama hadits yang diriwayatkan melalui banyak

jalan serta dengan lafazh (redaksi)yang sangat beragam.

Isyarat Nabawiyyah Seputar Kekhalifahan
Sepeninggal Beliau

Isyarat nabawiyyah seputar kekhalifahan sepeninggal beliau telah

disebutkan pula dalam hadits yang diriwayatkan oleh ImAm Ahmad,

Abff DAwud, an-Nasai dan at-Tirmidzi' ImAm at-Tirmidzi menilai ffi
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bahwa sejumlah riwayat dimaksud berstatus hasan dari jalan

Sa'id bin Jahmin, dari Sa{inah bahwa sesungguhnya Ras0lullAh

ShallallLhu i4laihi wa Sallam pernah bersabda, "Kekhalfahan

setelahku adalah tiga puluh tiga tahun, kemudian kembali dengan sistem

kerajaan."

Masa tiga puluh tiga tahun dimaksud meliputi kekhalifahan AbO

Bakar ash-Shiddie, 'Umar al-Fir0q, 'UtsmAn asy-Syahid dan Ali
yang juga syahid. Kemudian diakhiri dan disempurnakan selama

enam bulan, yaitu ketika dipegang oleh al-Hasan putra Ali,

sepeninggal ayahnya.

Setelah sempurna tiga puluh tiga tahun, pemerintahan Islam jatuh

kepada Mu'Awiyah bin Abff Sufyfln pada tahun ao Hijriyah. Dan

telah disepakati baiat atas diri Mu'Awiyah bin Abfi Sufyin, dimana

peristiwa pada hari itu dikenal dengan istilah Tahun Jamaah.

Akan kami jelaskan pula seputar permasalahan tersebut secara

detil nanti, insya Allih.

lsyarat Nabawiyyah Seputar Perdamaian Kaum
Muslim Melalui Usaha al-Hasan bin 'Ali

Diriwayatkan oleh Imim al-BukhAri dari Ab0 Bakar Radhiyalldhu

Anhu bahwa sesungguhnya ia pernah mendengar Ras|rlullAh

Shallalldhu i4laihi zaa Sallam bersabda, sementara al-Hasan bin

Ali berada di sebelahnya di atas mimbar, " sesungguhnya putraku ini

adalah seorang say,id (tuan). AllAh akan mendamaikan perpecahan di

antara umat ini melalui usahanya, terutama dua kelom'pok yang besar

dari kaum muslim."

lsyarat-isyarat Nabawiyah di Masa Sahabat

lsyarat Nabawiyyah Seputar Terbunuhnya
Ummu Hardm binti Milh6n Dalam Peperangan

di Tengah Laut

Disebutkan dalam kitab ash-Shahihain mengenai peristiwa yang

akan menimpa Ummu HarAm binti MilhAn. Yakni, sesungguhnya

RasCrlullffh Shallalldhu Alaihi zaa Sallampernah mengatakan bahwa

pasukan perang kaum muslim yang berada di lautan terdiri dari

dua kelompok. Dimana lJmmu Harflm bersama dengan kelompok

pertama dengan Mu'Awiyah, dan peristiwa itu terjadi pada sekitar

tahun 27 lHtyiyah. Pada saat ia meminta izin untuk berperang

di wilayah pubrush, 'UtsmAn pun mengizinkan. Maka Ummu

HarAm bersama kaum muslim lainnya menaiki kapal, hingga

mereka memasuki wilayah tersebut dan menaklukkannya melalui

pertempuran yang cukup sengit. Tetapi, Ummu HarAm rneninggal

dalam peperangan di dekat laut tersebut. Waktu itu, Ummu HarAm

tengah bersama istri Mu'Awiyah, trAkhitah binti Qurdhah.

Peristiwa di wilayah yang sama terjadi untuk kedua kalinya

pada tahun 52 Hijriyah, tepatnya pada masa penlerintahan

Mu'ffwiyah. Mu'dwiyah kala itu tengah mengutus putranya, Yazid,

untuk memitnpin pasukan ke suatu ekspansi di Konstantinopel.

Bersama rombongan pasukan itu terdapat pula para pembesar

dari kalangan sahabat, seperti AbCr Ay0b al-Anshdri dan Khilid

bin Yazid Radhiyalldhu Anhumd yang terbunuh di sana. Sebelum

terbunuh, Khatid bin Yazid sempat berwasiat kepada Yazid bin

Mu'Awiyah supaya menguburkan jasadnya di bawah kaki kuda

yang membawanya hingga mencapai wilayah musuh, dan Yazid

akhirnya menunaikan wasiat itu.

ImAm al-Bukhflri hanya sendirian dalam meriwayatkan hadits ini

dari jalan Tsaur binZaid bin KhAlid bin Mi'dAn, dari'Umair ibnul-

Aswad al-Ansi, dari Ummu HarAm bahwa sesungguhnya ia pernah

mendengar RasfilullAh Shallalhhu j4laihi wa Sallam bersabda,
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" Tentara pertama dari umatku yang berperang di lautan dan telah ztajib

bagi mereka." lJmmu HarAm bertanya, "Wahai RasfflullAh, apakah

aku termasuk di antara mereka?" RasirlullAh menjawab, "Engkau

termasuk di antara rnereka." Lalu ia menambahkan, kemudian

RasCrlullAh berkata, "Tentara pertama dari umatku yang melakukan

ekspansi ke kota Kaisar dan mendapat am.punan (selamat) dari AilAh

bagi mereka." Ia pun bertanya kembali, 'Apakah aku termasuk di

antara mereka, wahai Ras0lullAhP" Beliau menjawab, "Tidak."

Isyarat Nabawiyyah Seputar Ekspansi Pasukan
Muslim ke lndia dan Sind

ImAm Ahmad berkata, "YahyA bin Ishiq ibnul-BarA'meriwayatkan

kepada kami dari al-Hasan, dari AbO Hurairah, ia berkata, 'Teman

dekatku yang sangat jujur (Ras0lullAh ShallailAhu Alaihi wa Sallant)

pernah berkata kepadaku, 'Akan ada dari umatkupasukanyang diutus

ke wilayah Sind dan negeri India.' Apabila aku mendapatinya dan

ternyata syahid di sana, maka itu adalah bagianku. Sedangkan jika

aku berhasil kembali, maka aku adalah AbCr Hurairah al-Muharrar

(Ailah telah membebaskan aku dari jilatan api neraka)."'

Diriwayatkan juga oleh Imtm Ahmad dari Hasyim, dari Sayyir, dari

JAbir bin AbCr'Ubaidah, dari Abir Hurairah, ia berkata, "Ras0lullAh

menjanjikan kepada kami ekspansi ke negeri India. Apabila aku

ditakdirkan untuk ikut di dalamnya, maka aku termasuk para

syuhadA' terbaik. Namun, apabila aku berhasil pulang ke negeriku

ini, maka aku adalah Abff Hurairah al-Muharrar (yurg terbebas

dari jilatan api neraka)."

Diriwayatkan juga oleh ImAm an-NasA'i dari Hasyim, dari Za\d

bin Ab0 Anisah, dari SayyAr, dari Jabar, dari Abfi Hurairah dan

menyebutkan riwayatnya. Kaum muslim melakukan ekspansi ke

V India pada tahun aa Hijriyah, tepatnya pada masa pemerintahan

il

lsyarat-isyarat Nabawiyah di Masa Sahabat

Mu'Awiyah bin Abir Sufyin. Dan, di sana terjadi banyak peristiwa,

sebagaimana kami sebutkan secara ringkas.

India telah tunduk di bawah kekuasaan seorang raja besar bernama

as-Sa'id al-Mahmffd bin Sabaktakin, seorang penguasa dari negeri

Ghuznah, yang hirarkinya telah berkuasa di sana selama +oo tahun

lamanya. Ia banyak menjalankan strategi yang patut mendapatkan

apresiasi dan sangat dikenang hingga saat ini. Misalnya, ia berhasil

menghancurkan berhala terbesar yang disebut dengan StrmanAt

dan memutuskan kalung yang melilit di patung tersebut dengan

pedangnya, lalu kembali ke negaranya dalam keadaan selamat

serta membawa harta rampasan perang dalam jumlah yang sangat

banyak.

Sedangkan utusan dari Bani Umayyah memerangi orang-orang

Turk di negeri yang jauh, yaitu di wilayah Sind dan negeri China.

Mereka menaklukkan Kerajaan al-pfll yang agung dan memorak-

porandakan barak-barak militer yang ada. Mereka juga menguasai

harta benda serta hasil bumi setempat.

Terdapat beberapa hadits yang menerangkan mengenai sifat dan

ciri-ciri mereka, yang akan kami sebutkan sebagiannya secara

ringkas, pada pembahasan berikutnya.

Isyarat Nabawiyyah Seputar Peperangan
dengan Bangsa Turk

Al-ImAm al-BukhAri pernah meriwayatkan, 'Abu al-Yamin berkata

kepada kami dari Abir Syu'aib, dari Abfi ZinAd, dari al-Araj, dari

Abtr Hurairah, dari Ras0lullth ShallailAhu i4laihi zaa Sallam, beliau

ll

bersabda, 'Tidak akan terjadi Kiamat, hingga kalian memzrangi suatu
-4a*t:x2

kaum yang alas kaki mereka terbuat dari rgfiti{@dn-fugai@lNqn
memerangi bangsa Turk, dengan mata -(ff@; ffi
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yang fnefnerata hidung mereha yang pesek. Wajah-zaajah mereka laksana

lesung perisai yang ditem.pa. Dan kalian juga akan mendapati orong

yang paling baik di antara mereka, yakni orang lang paling membenci

kondisi mereka, hingga ia berhasil menyendiri dari sisi mereka. Dan

manusia seperti itu laksana baja, ia adalah sosok terbaik yang mereka

miliki. sebagaimana pada masa jahiliah, ia juga yang terbaik pula

dalam masa Islam. Dan sungguh akan datang hepada salah seorang

dari halian suatu masa dimana melihatku adalah lebih ia sukai daripada

diberikan kepadanya sesuatu yang sangat berharga, seperti klluarga dan

hartanya."'

Hanya Imim al-BukhAri yang meriwayatkan hadits ini. Setelah itu,

ia berkata, "Yahyfl meriwayatkan kepada kami dari AbdurrazzAq,

dari Ma'mar, dari Hamam bin Munabbih, dari Abo Hurairah,

sesungguhnya Rasirlutlih ,S&a/lalldhu Alaihi wa sallam pernah

bersabda, 'Tidak akan terjadi Kiamat, hingga kalian memerangi orang-

orang merdeka dan mulia dari orang-orang asing yang benuajah merah,

berhid.ung pesek, bertaajah seperti perisai yang berlapisJapn dan alas

kaki mereka terbuat dari rambut."'

ImAm Ahmad mengatakan bahwa Sufyan meriwayatkan kepada

kami dari 'Uyainah, dart az-Zuhri, dari Sa'id, dari Abo Hurairah,

dari Ras0lull6h s&a/taltdhu i4laihi wa sallam, beliau bersabda,

-Tidak akan terjadi Kiamal hingga kalian memerangi suatu kaumlang

utajah mereka terlihat laksana perisai yang berlapis-lapis dan alas kaki

mereka terbuat dari rambut."

Diriwayatkan pula dengan redaksi yang serupa oleh jamA'ah selain

an-NasAi, dari hadits Sufyan bin 'Uyainah. Juga Imam al-Bukhari

meriwayatkan dari Ali ibnul-Madini dari Sufyan bin 'Uyainah

dengan redaksi serupa. ImAm Muslim meriwayatkan dua hadits

dari Isma'il bin Abir Khalid, keduanya bersumber dari Qais bin

AbCr HAzim, dari AbCr Hurairah. Dan ia menyebutkan dengan

I redaksi serupa.

x

)

lsyarat-isyarat Nabawiyah di Masa Sahabat

SufyAn bin 'Uyainah mengatakan, "Mereka adalah komunitas

Bdriz, seperti dikatakan oleh SufyAn. Mungkin saja maksudnya

adalah sebuah pasar bernama Bdrrz, sarana yang dipenuhi dengan

kefasikan atau tempat mereka berkumpul."

ImAm Ahmad berkata,'Aflhn meriwayatkan kepada kami dari Jarir

bin HAzim, ia berkata, Aku mendengar al-Hasan bin Amr0 bin

Taghalub berkata, Aku pernah mendengar Ras0lulldh ShallailAhu

Alaihi uta Sallam bersabda, 'Sesungguhnya salah satu dari syarat

terjadinya Kiamat adalah kalian akan memerangi suatu kaum dengan

wajah yng lebar seolah-olah wajah mereka lahsana perisai yang

berlapisJapzi."" (Diriwayatkan oleh Imim al-BukhAri dari hadits

Jarir bin HAzim).

Yang dimaksud adalah bahwa para sahabat memerangi orang*

orang Turk, dan mengalahkan mereka serta berhasil mengambil

harta rampasan perang. Juga berhasil menawan para wanita

beserta anak-anak mereka. Dari penjelasan hadits tersebut terlihat

bahwa syarat dimaksud merupakan salah satu syarat dari beberapa

syarat yang akan terjadi menjelang terjadinya Kiamat. Apabila di

antara syarat terjadinya Kiamat sudah mendekat, maka bisa jadi

peristiwa serupa akan menjadi peperangan yang besar dan kembali

meletus di antara kaum muslim dan bangsa Turk. Diakhiri dengan

munculnya YajCrj dan Majffj, sebagaimana akan kami jelaskan.

Lalu, apabila syarat-syarat seputar Kiamat lebih umum daripada

kedekatan kejadiannya, maka kategori dimaksud termasuk unsur-

unsur yang akan terjadi, meski terjadi lebih dahulu dengan rentang

waktu yang sangat panjang.

Meski begitu, tanda-tanda yang ada terjadi setelah zaman Nabi

Shallalldhu j4laihi wa Sallam. Inilah yang dapat kami simpulkan

setelah melakukan perenungan berdasar hadits-hadits yang ada

mengenai penjelasan masalah di seputar Kiamat. Sebagaimana

yang akan Anda dapati uraiannya nanti, insyA Allffh.

l3
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Kami juga akan menyertakan penjelasan di seputar tragedi

yang muncul pada peristiwa terbunuhnya al-Husain bin Ali di
padang Karbala pada masa pemerintahan Yazid bin Mu'Awiyah.

Juga berbagai riwayat pendukung yang menyebutkan seputar

keterlibatan para khalifah dari Bani Umayyah dan para pemuda

dari Bani Abdul Muththalib.

lsyarat Nabawiyyah Seputar Kepemimpinan Orang
Muda dan Kerusakan yang Bisa Ditimbulkannya

ImAm Ahmad berkata, "Rauh meriwayatkan kepada kami dari Abff

Umayyah Amrff bin Yahyi bin Sa'id bin Amrff bin Sa'id ibnul-
'Ash dari kakeknya (Sa'id bin Amrff bin Sa'id) dari Ab0 Hurairah
bahwa ia pernah mendengar Ras0lullflh ShallailAhu i4laihi wa

Sallam bersabda, 'Kehancuran umatku nantinya akan berada di tangan

pemuda."'

Kemudian Marwln berkata pada saat ia tengah berada di sebuah

pertemuan, sebelum memulai pembicaraan resmi tentang Laknat

Alldh atas Pemuda. [a pun bertanya, 'Apa yang engkau maksudkan

adalah aku? Demi Allah, apabila aku mau menyebutkan nama

Bani fulan dan Bani fulan, maka pastilah sudah aku lakukan." Ia

pun melanjutkan pembicaraan, 'Aku sedang pergi bersama ayah

dan kakekku menemui Bani MarwAn, tepatnya setelah mereka

menguasai kekhalifahan. Teryata, mereka sedang melakukan baiat

atas diri seorang anak muda dan di antara orang-orang yang

membaiatnya terdapat seorang pemuda yang berada di bawah

kendalinya. Aku pun bertanya, Apakah mungkin teman-teman

kalian itu seperti orang-orang yang telah aku dengar dari Abfi

Hurairah, yang pernah ia katakan mengenai keburukan mereka?'

Sesungguhnya perlakuan para pemimpin ini hampir serupa."

\
) _,1

lsyarat-isyarat Nabawiyah di Masa Sahabat

Hurairah. Hadits-hadits yang menyebutkan mengenai peristiwa

tersebut cukup banyak jumlahnya, dan kami sebutkan dalam

beberapa isyarat Nabawiyyah. Disebutkan pula rnengenai pendusta

dan pembohong dari orang-oran g yang memiliki pengetahuan.

Seorang pendusta dimaksud adalah al-Mukht6r bin AbCr 'Ubaid

yang muncul di Ktrfah pada masa kepemimpinan AbdullAh

ibnu-Zubair. Ia adalah seorang pembangkang yang keji, bahkan

dimasukkan ke dalam golongan orang-oran g zindiq. Ia mengaku

bahwa dirinya telah mendapatkan wahyu dari Allth Subhdnahu u.n

Ta'dla.

Sedangkan pembohong lainnya adalah al-Hajjaj bin Y0suf ats-

Tsaqafi yang membunuh AbdullAh lbnuz-Zubair, sebagaimana

dijelaskan. Diterangkan pula hadits mengenai simbol kegelapan

(ar-Rayil as-Saudd) yang menjelaskan mengenai al-AbbAs ketika

ia merampas kekuasaan dari tangan Bani Umayyah, dan peristiwa

itu terjadi pada sekitar tahun r32 Hljrryah. Hingga berpindahlah

kekuasaan dari Marwin bin Muhammad bin Marwin ibnul-

Hakam bin Abfi al-'Ash yang dikenal dengan sebutan MarwAn

al-HimAr atau MarwAn al-Ja'adi, karena ia belajar kepada Ali
al-Ja'ad bin IbrAhim al-Mu'tazili, dan ia adalah khalifah terakhir
dari Bani Umayyah. Ia menjadi seorang pemimpin yang banyak

mengalirkan darah. Haditsnya telah disebutkan oleh [mAm Ahmad

bin Hanbal dalam kitab Musnad miliknya. Dan ia adalah AbO al-

AbbAs Abdullih bin Muhammad bin Ali bin AbdullAh bin Abbds

bin Abdul Muththalib, yang menjadi khalifah dari Bani al-AbbAs,

sebagaimana akan dijelaskan.

Abfi D6wud ath-Thaydlisi berkata, "Jarir meriwayatkan kepada

kami dari Jarir bin HAsim, dari al-Laits, dari AbdurrahmAn bin

Sabith, dari AbCr Tsa'labah al-Khasyani, dari Abfi 'Ubaidah ibnul-

Jarrih dan Mu'idz bin Jabal, dari Ras0lullAh ShallailAhu )4laihi

l5

wa Sallam, beliau bersabda, 'Sesungguhnla Alldh memulai perintah dl
kenabian dengan kasih sayang-Nya. Dan khilafah sesudahku ,km 
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menj adi rahmat p enerus, serta k e hormatan menj adi terp elihara p ada mas a

itu. Sedangkan kepemimpinan (kekuasaan) setelahnya ruenjadi kacaf

serta kerusakan akan terjadi dalam tubuh umat ini. Melalui hejadian

itu dihalalkan kemaluan, khamar dan sutera. Merekajuga dimenangkan

atas semua perkara, serta diberi rezeki untuk masa yang panjang, hingga

mereka bertemu dengan AilAh Subhinahu wa Ta'Ah."'

Imflm al-Baihaqi meriwayatkan hadits dari Abdulllh ibnul-HArits

bin Muhammad bin Hathib al-Jamahi, dari Suhail bin Ab0 Shalih,-1

dari ayahnya, dari Ab0 Hurairah, ia mengatakan bahwa RasCrlullAh

Shallalldhu Alaihi wa Sallam pernah bersabda, " Setelah masa para

Nabi, akan ada para khalfah lang nlengerjakan aturan yang terdapat

dalam KitabuilAh serta berlaku adil dalam beribadah. Kemudian, setelah

masa para khalfah, akan ada para raja yng mengambil hak orang lain

(rakyat) nulalui cara-cara pertumpahan darah, membunuh orang-orang

yang ?nenentang, memakan hartayang bukan haknya dan ia memerintah

dengan landasan tangan atau kehuasaannla. Juga memerintah melalui

lisannya dan dengan hatinya, namun tidak ada heimanan sedihit pun

y ang me lat ari p er bu at anny a."

Dalam kitab Shahih al-Bukhiri disebutkan hadits dari Syu'bah,

dari FurAt al-Fazdr, dari Ab0 Hdzim, dari Ab0 Hurairah bahwa

RasCrlullAh Shallalldhu Alaihi wa Sallam pernah bersabda, "Bani

IsrAil selalu diiringi oleh para Nabi mereka. Setiap satu Nabi wafat,

maka segera diganti dengan Nabi berikutnya. Sungguh tidak ada Nabi

setelah aku (Muhammad), tetapi ada banyak khalfoh sesudahku;'

Para sahabat bertanya, "Lalu apa yang Anda perintahkan atas

kami, wahai RasfflulldhP" Beliau menjawab, "Tunaikanlah baiat

satu demi satu, dan tunaikanlah apa jtang menjadi hak mereka. Karena

sesungguhnla All6h pasti akan meminta pertanggungjawaban kepada

mereha atas kepemimpinan mereha."

Dalam kitab Shahih Muslim juga disebutkan hadits dari Ab0 RAfi',

dari Abdull6h bin Mas'ffd bahwa Rasfilullflh Shallalldhu Alaihi

wa Sallam pernah bersabda, -Tidak ada seorang Nabi, kecuali ia

lsyarat-isyarat Nabawiyah di Masa Sahabat

mzmpunyai para pembela yang mengikuti petunjuknya dan mtnjalankan

sunnahnya. Kemudian akan ada setelah mereka orang-orang lang
mtnyalahi dan ruengatakan apa-apa lang tidak mzreka kerjakary serta

mtngerj a k an ap a- ap a y ang ti dak dip er intahk an."

Isyarat Nabawiyyah Seputar 12 Khalifah
dari Suku Quraisy

Disebutkan dalam kitab ash-Shahihain dari riwayat Abdul Malik
bin 'Umair, dari JAbir bin Samurah, dari Nab\ thallallilhu Hlaihi uta

Sallam, beliau bersabda, "Ahan ada dua belas khaWh sesudahku"yang

senxuanla berasal dari suku Quraisy!'

Diriwayatkan pula oleh Abff DAwud dari jalan lain, dari JAbir bin

Samurah, bahwa ia pernah mendengar Ras0lullAh ShallallAhu

Hlaihi wa Sallammengatakan,"Agamn ini akan tetap berdiri, hingga

terjadi ini dan itu." Dan dalam riwayat lainnya disebutkan,"Perkara

umat ini akan tetap lurus, musuh mzreka pun jelas, hingga terdapat di
antara mzreka dua belas orang khalfah lang serluanya berasal dari
suku Quraisy." Para sahabat bertanya, "Kemudian apa yang akan

terj ad i? " Ras ff lullAh menj awab, " A k an terj adi k e h acauan s e te lahny a."

Sedangkan mereka yang diberitakan dalam dua hadits tersebut

bukanlah termasuk kedua belas orang yang disebut-sebut oleh

golongan Razadfidh (Syi'ah), yang mereka katakan berdasar pada

dusta dan kebohongan belaka, bahwa mereka adalah orang-

orang yang maksum (para [mAm tg yang terpelihara dari dosa

dan kesalahan). Sebab, kebanyakan dari mereka belum pernah

memegang urusan umat ini dalam segi kekhalifahan. Bahkan, tidak
pula di wilayah ataupun negeri yang jauh. Adapun yang pernah

memegangjabatan dimaksud hanyalah Ali dan putranya, yakni al-

Hasan bin Ali Radhiyallfrhu AnhumL.r':-?li:::=-:-liii , :

:, ll?: r; 
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Seputar 12 Khalifah dari Suku Quraisy yang Tidak
Berurutan

Kedua belas khalifah dirnaksud adalah orang-orang Quraisy

yang memegang kekuasaan secara berturut-turut, sampai pada

pernerintahan Bani Urnayyah. Sebab, telah disebutkan dalarn

hadits Safinah, "Kekhatifahan setelahku (Nabt) adalah tiga puluh tiga

tahun," dan itu melarang adanya pemikiran selain apa yang sudah

disebutkan. Meski pada awalnya ImAm al-Baihaqi membenarkan

pendapat lain, namun kami telah menyelesaikan pembahasan

mengenai DatLit an-Nubuz.azuah dalam kitab kami ini, yang tidak

perlu kami ulangi kernbali. Dan segala pujian hanyalah milik Allah.

Akan tetapi, dari kedua belas orang dimaksud telah didapati empat

orang dari para sahabat, yakni Abir Bakar, 'Umar, 'UtsmAn, Ali'

Lalu putra Ali, yakni al-Hasan bin Ali, kemudian 'Umar bin Abdul

'Aziz, sebagaimana dikatakan oleh para ImAm serta mayoritas dari

umat ini. Dan sekali lagi, segala pujian hanyalah milik Allffh.

Terdapat pula dari golongan Bani al-Abbis, sedangkan yang

lainnya akan ada pada zaman yang akan datang. Hingga ada

dari mereka al-Mahdi yang telah diberitakan tentangnya dalam

beberapa hadits, sebagaimana yang akan karni jelaskan. AllAhlah

penolong terbaik, dan hanya kepada-Nya karni berserah diri. Di

samping itu, banyak pula pihak yanf1 menuliskan mengenai topik

ini.
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Ketidakbenaran di Seputar Tanda-tanda Kiamat

Ibnu MAjah mengatakan bahwa al-Hasan bin Ali al-KhalAl

meriwayatkan kepada kami dari Aun bin '[mirah, dari Abdullih

ibnul-Mutsannfl bin Tsamffmah bin AbdullAh bin Anas bin Melik,

dari ayahnya, dari kakeknya, dari Anas, dari Ab0 Qatidah bahwa

RasfilullAh Shatlallilhu Alaihi wa Sallam pernah bersabda, "Tanda-

tanda Kiamat akan tampak setelah tahun 2oo Hyr$ah."

Ibnu MAjah juga mengeluarkan dari dua jalur lain, dari Anas, dari

Rasfflullih, dan statusnya kurang shahih. Kalaupun shahih, maka

yang dimaksud adalah fitnah yang akan terjadi, lantaran perkataan

mengenai al-Qur'fln adalah makhluk. Juga ujian berat bagi ImAm

Ahmad bin Hanbal beserta para sahabatnya dari para Imflm al-

hadits, sebagaimana yang akan kamijelaskan. Rawwfld ibnul-JarrAh,

riwayat darinya berstatus munkar, dan ia meriwayatkan dari jalur

SufyAn ats-Tsauri, dari Rabi'i, dari Hudzaifah yang diriwayatkan

secara marfi, " sebaik-baik kalian setelah tahun 2oo Hijrilah adalah

orang yang ringan ?unggungrya (beban tanggungannla)." Mereka

bertanya, 'Apu yang dimaksud dengan orang yang ringan

punggungnya itu, wahai Ras0lullflh?" Ras0lullth menjawab,

"Orang yang tidak mcmpunyai keluarg4 hart4 dan anak." lni adalah

hadits munkar.

Masa Terbaik dan Fitnah Yang
Muncul Sesudahnya

Disebutkan dalam kitab ash-Shahihain hadits dari Syu'bah, dari

Abfi Hamzah, dari Zuhdam bin Mudhrib, dari'lmrfln bin Hushain

bahwa Ras0lullflh Shallalldhu Alaihi wa Sallam pernah bersabda,

" sebaik-baik masa adalah masaku ini, kemudian or&ng-orang setelah

mereka dan orang-orang setelah mereka." ('ImrAn berkata, 'Aku tidak

ingat Ras0lullAh menyebutkan dua atau tiga masa setelah beliau").

Rahasia Kiamat 21

'Setelah itu, akan muncul suatu kaum yang berani bersaksi tanpa

dirninta, suka berkhianat, serta tidak dapat dipercaya, bernazar dan

tidak rnemenuhinya, juga tam.pak dari mereha perut-perut yang buncit."

Lafazh dari riwayat ini berasal dari Imtm al-BukhAri.

lndikasi Kelemahan Umat Muhammad
Dalam Usia

AbO DAwud mengatakan bahwa Amr0 bin'UtsmAn meriwayatkan

dari Abfi al-Mughirah, dari ShafwAn, dari Syuraih bin 'Ubaid, dari

Sa'ad bin AbCr WaqqqAsh, dari Ras0lullAh ShallailAhu Alaihi wa

Sallam, beliau bersabda, " Sesungguhnya aku sangat berharap saat itu

umatku tidak menjadi lemah terhadap larangan Rabb mereka, dengan

mengakhirkan siksa atas diri mereka sampai setengah hari." Drtanyakan

kepada Sa'id, 'Apa yang dimaksud dengan setengah hari itu?" [a
menjawab, "Sepadan dengan lima ratus tahun." Ab0 DAwud hanya

sendirian dalam meriwayatkan hadits dengan redaksi ini.

Diriwayatkan pula oleh ImAm Ahmad bin Hanbal dari Abir

Tsa'labah al-Khasyani redaksi yang serupa dengan riwayat di atas.

Adapun penentuan batas dengan masa itu tidak menafikan apa saja

yang melebihi masa itu, yakni apabila hadits dimaksud benar-benar

berstatus nmrjil' .Hanya A[ah Yang Mahatahu.

Tidak Ada Batas Waktu yang Pasti
Atas Ter{adinya Kiamat Besar

Riwayat yang berkembang kemudian di kalangan umum adalah

bahwa Ras0lullAh Shallalldhu Alaihi 7!a Sallam tidak akan

dimakamkan di bawah tanah melebihi seribu tahun. Pernyataan

tersebut merupakan perkataan yang tidak dapat dibenarkan dan

tidak pula memiliki sandaran dalam kitab-kitab hadits yang dapat
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dipercaya. Juga tidak pernah kami mendapatinya dari berbagai

keterangan dalam kitab-kitab rujukan ataupun dalam berbagai

ringkasan dari kitab-kitab dimaksud. Dan tidak pula disebutkan
dalam hadits Ras0lullah shallalldhu i4laihi wa sallam bahwa

beliau menentukan suatu masa tertentu. Akan tetapi, beliau hanya

menyebutkan beberapa dari syarat serta tanda-tanda kedatangan
Kiamat, sebagaimana yang akan kami uraikan nanti, insyA AllAh.

\

Munculnya Api dari Negeri Hijaz

ImAm al-BukhAri berkata, 'AbO al-YamAn meriwayatkan kepada

kami dari Syu'aib, dari az-Zuhri, dari Sa'id ibnul-Musayyab, dari\
Abff Hurairah bahwa Ras0lullith Shallalhhu Alaihi wa Sallam
bersabda, 'Tidak akan datang Kiamal hingga keluar api dari tanah

Hijaz yang dapat menerangi leher unta di kota BashrL."

Diriwayatkan pula oleh ImAm Muslim dari hadits al-Laits, dari
Aqil, dan dari Ibnu SyihAb dengan redaksi serupa.

Kesaksian di Seputar Munculnya Api

Telah dikatakan oleh Syaikh SyihAbuddin Ab0 Syimah, ia

merupakan ulama hadits serta ahli sejarah pada tahun 65a Hijriyah,
bahwa pada hari Jum'at tanggal E Jumadil Akhia muncul.jilatan
api pada sebagian lembah di Madinah an-Nabawiyyah sepanjang
empat forsakh (kurang lebih s km/g,b mil) dengan lebar empat
mil. Kemudian mengalir pada gurun pasir hingga menyerupai besi

yang meleleh. Setelah itu, berubah menjadi seperti arang hitam
dan sungguh cahayanya dapat menyinari orang-ofang yang tengah

berjalan di malam hari sampai ke daerah TaimA'. Kebaradaan api

itu terus berlangsung selama satu bulan dan telah disaksikan oleh
seluruh penduduk Madinah, serta diabadikan oleh para penyair.

Rahasia Kiamat

Hakim agung, Shadr ad-Din Ali ibnul-Qhsim al-Hanafi, seorang

hakim di Damaskus memberitakan dari ayahnya, Syaikh Shafiuddin,

staf pengajar madzhab Hanafi di BashrA, bahwa ia mendengar

dari orang-orang Arab yang pada malam-malam itu berada di
kota Bashri bahwa pada pagi harinya mereka mengatakan telah

menyaksikan leher unta-unta mereka tersinari oleh cahaya dari api

yang muncul di tanah Hrjaz.

lsyarat Ras0lull6h Atas Apa yang Telah,
Sedang dan Akan Tergadi

Imtm Ahmad bin Hanbal mengatakan bahwa Abfi 'Ashim

meriwayatkan dari 'Urwah bin TsAbit, dari Aliyfln bin Ahmar al-
Bakri, dari AbCr Zaid al-Anshiri, ia mengatakan, "setelah RasCrlullAh

ShallailAhu )4laihi wa Sallam shalat Shubuh bersama kami, beliau

naik ke atas mimbar dan berkhotbah di hadapan kami hingga

memasuki waktu Zhuhur. Kemudian beliau turun dari rnimbar

dan mendirikan shalat Zhuhur berjamaah. Setelah itu, beliau naik

kembali ke atas mimbar dan melanjutkan khotbah hingga memasuki

waktu shalat Ashar. Beliau pun turun dan mendirikan shalat Ashar.

Kemudian, beliau naik mimbar kembali dan berkhotbah hingga

terbenamnya matahari. Pada saat itu, beliau memberitahukan

kepada kami mengenai berbagai peristiwa yang telah, sedang,

dan memberitakan kepada kami gambaran dari apa-apa yang
akan terjadi. Kami pun saat itu berusaha untuk menghapalkan

semuanya." Riwayat ini hanya disampaikan oleh Imdm Muslim
pada pembahasan seputar Fitnah Akhir Zamandalam kitab Shahih

miliknya dari jalur Ya'q0b bin lbrAhim ad-Dauraqi dan HajjAj bin
SyA'ia dari AbO 'Ashim adh-DhahhAk bin Mukhallad an-Nabil,
dari 'Urwah, dari Ali, dari Ab0 Zaid, ia adalah Amr0 bin Akhthab

bin Rifh'ah al-Anshdri.
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lsyarat Nabawiyyah Menjelang Hari Kiamat

ImAm al-BukhAri pernah berkata pada pembahasan seputar

Permulaan Penciptaan dalam kitab Shahih miliknya, seperti

diriwayatkan dari jalur 'isA bin MCrsA AnjAa dari Ruqayyah,

dari Qais bin Muslim, dari ThAriq bin SyihAb, bahwa ia pernah

mendengar'Umar ibnul-KhaththAb berkata, "Ras0lulldh S hallalldhu

)4laihi wa Sallam berdiri di hadapan kami dan memberitakan

kepada kami mengenai awal penciptaan hingga pendudr,rk surga

maupun penduduk neraka memasuki tempat tinggal rnereka di

sana. Orang-orang yang hadir pun berusaha untuk menghapal apa

yang beliau sampaikan dan ada pula di antara kami yang kemudian

melupakannya."

Demikian penjelasan yang disebutkan oleh ImAm al-BukhAri

sebagai tanggapan atas komentar yang diajukan oleh 'isA bin M0sA

Anjia yaitu Ibnu Musaqalah. Abir DAwud ad-Dimasqi mengatakan

dalam pembahasan mengenai al-AthrA[, "sesungguhnya 'isA

meriwayatkan dari Ruqayyah." Hanya Allah Yang Mahatahu.

Ab0 DAwud mengatakan dalam permulaan bahasan seputar Fitnah

Akhir Zaman dari kitab Sunan miliknya, "'UtsmAn meriwayatkan

kepada kami dari Ab0 Syaibah, dari Jarir, dari al-Amasy, dari

Ab0 Wail, dari Hudzaifah bahwa Ras0lull?rh ShallailAhu Alaihi

wa Sallam berdiri di hadapan kami dan tidak menyisakan sesuatu

pun dari tempat beliau berdiri mengenai berbagai peristiwa yang

akan terjadi menjelang datangnya hari Kiamat, kecuali beliau telah

mengatakan seluruhnya. Tetap hapal orang-orang yang berusaha

menghapalnya dan menjadi lupa mereka yang melupakannya.

Beliau telah mengabarkan kepada para sahabat dan rnungkin aku

termasuk orang yang sedikit melupakannya. Namun, aku kembali

mengingatnya sebagaimana seorang laki-laki yang mengingat

wajah orang lain yang pernah dijumpainya, setelah ia pergi. Dan

akan mengenalinya kembali saat aku melihat (bertemu) orang

tersebut."

Rahasia Kiamat

Demikian pula apa yang diriwayatkan oleh ImAm al-Bukhdri dari

hadits SufyAn ats-Tsauridan yangdiriwayatkan oleh Imdm Muslim

dari hadits Jarir, keduanya berasal dari jalur al-Amasy.

Kesaksian Hudzaifah Atas lsyarat Ras0lull6h

ImAm Ahmad pernah berkata, "Abdurrazziq meriwayatkan kepada

kami dari Ma'mar, dari Ali bin Zaid, dari AbCr Nadhrah, dari Ab0

Sa'id, ia mengatakan, 'Rasirlull?th Shallalldhu )4laihi zaa Sallam

pernah mendirikan shalat Ashar pada suatu hari, dan setelah itu

beliau berdiri untuk berkhotbah di hadapan kami sampai rnatahari

terbenam. Beliau tidak meninggalkan satu informasi pun yang

berkaitan dengan berbagai peristiwa yang akan ter.iadi rnenjelang

hari Kiamat, kecuali beliau telah memberitakannya kepada kami.

Orang-orang yang menghapal berita itu pun telah menghapalnya

dan mereka yang melupakan juga lupa akan berita itu.

Sebagian dari kabar yang beliau beritakan adalah, 'Whhai manusia,

sesungguhryta alam rhtni.a ini hijau lagi indal4 dan All6h menjadikan

kalian sebagaipemimltin di dalamnya, serta Alldhntenyaksikan segala apa

yang kalian perbuaL Oleh karena itu, berhati-hatilah terhadap tipu-day

dunia, dan berhati-hatilah dengan wanita....' Beliau memberitakan

kelanjutan hadits sampai matahari hampir tenggelam, dengan

akhir dari ucapan beliau, 'Dan sesungguhnya yang tersisa atas dunia

dari ruasa-masa yang telah berlalq seperti u'aktu lang tersisa dari hari

kalian ini, jika dibandingkan dengan zaaktrt y.ng telah halian. lalui.""

Ali bin Ziad bin Jud'An at-Tairni adalah seoranfl perawi yang

i,anyak meriwayatkan hadits ghLr?b dan munkar. Akan tetapi,

khtrsus untuk riwayat ini ia mr:mpttnyai beberapa saksi dari jalur

periwayatan berbeda.

I)alam kitab Shahih Muslirn juga disebutltan sebagian tlari reclaksi

haclits clirnaksud dari jalur Ab0 Nadhar, dari Ab0 Sa'id, di dalam ffi
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periwayatannya terdapat redaksi yang sedikit berbeda. Yaitu, 'Apa

yang tersisa dari dunia ini dibandingkan masa yang telah berlalu

hanya sedikit sekali. Oleh karena itu, tidak ada yang mengetahui

ukuran waktunya secara pasti, selain AUah Subhhnahu zta Ta'dla."

Kisah lsra'iliyy6t Seputar Masa yang Telah Lalu
dari Dunia dan yang Masih Tersip

Seperti tidak ada satu pihak pun yang mampu mengetahr"ii secara

pasti usia dari dunia yang telah berjalan, selain Allah, maka

pernyataan yang terdapat dalam berbagai kitab milik orang-

orang IsrAil dan para Ahli Kitab mengenai penentuan secara

khusus usia dunia dari beribu-ribu atau ratusan tahun itu, telah

banyak mengundang komentar para ulama kaum muslim. Sebab,

semua pernyataan dimaksud merupakan suatu kesalahan dan

telah menyesatkan sebagian besar dari mereka. Hingga semangat

yang mendorong para ulama dari kaum muslim untuk segera

meluruskan kesalahan tersebut menjadi suatu upaya yang benar

dan cukup berguna.

Seperti pula disebutkan dalam sebuah riwayat, "Usia dunia ini satu

Jum'at dari beberapa Jum'at di akhirat kelak." Sanad riwayat ini tidak
shahih. Begitu juga dengan sejumlah hadits yang menentukan hari

Kiamat dengan khusus pun tidak terbukti dengan sanad yang dapat

dijadikan sebagai sandaran. AUah Subhdnahu wa Ta'Ala berfirman,

:.,L. - t, s..,-! - 
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"Orang-orang kartr bertanya kepadamu (Muhammad) tentang hari

K i amat,' K ap ank ah te 11 a diny a?' U ntuk ap a e n g k au p e rlu me ny e b ut k annjt a

( u a ktuny a) ? K e p ada R abb mul ah di k e mb ali k an k e s u dah anny a ( k e te ntu an

waktunya). Engkau hanya memberi peringatan bagi siapa yng takut

kepadanya (hari Kiamat). Pada hari mereka melihat hari Kiamat itu

(karena suasananya hebat), mereka ?rlerasa seakan-akan hanya sebentar

saja tinggal (di dunia) pada waktu sore atau pagf (QS. an-Nf,zi'flt

[zs]: 42-46)

. ,r1 .t tji 3s, k"b L^l! ;le
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"Mereka menanjtakan kepadamu tentang Kiamal 'Kapan terladinya?'

Katakanlah, 'sesungguhryta pengetahuan tentang Kiamat itu berada

pada sisi Rabbku. Tidak seorang pun yang dapat menjelaskan utaktu

kedatangannya selain Dia. Kiamat itu amat berat huru-haranla bagi

makhluk yang di langit maupun di bumi. Kiamat itu tidak akan datang

kepadamu, melainkan dengan tiba-tiba.' Mereka bertanya kepadamu

seakan-akan engkau benar-henar mengetahuiryta. Katakanlah,

'sesungguhnya pengetahuan tentang hari Kiam.at itu berada di sisi

AtlAh, tutapi kebanyakaru manusia tidak mengetahuinya "' (QS. al-Arflf

[7]: ts7)

Masih banyak ayat maupun hadits yang menjelaskan mengenai

permasalahan ini.

" I .o
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Hari Kiamat Semakin Dekat..

Allah SubhLnahu uta Ta'Ahberfirman,

!:l' ;-aii ouis btni,tfii
"felah dekat datangnya saat itu dan telah terbelah bulad' (QS. al-

Qamar [5+]: t)

Dalam hadits disebutkan , "Waktu antara aku (Muham.)nad) diuturl
dan hari Kiamat laksana duajemari tanp;an ini." Dalam riwayat lain
disebutkan dengan redaksi, "Hantpir saja ia mendahuluiku."

Pernyataan dirnaksud menunjukkan bahwa waktu datangnya

Kiamat sudah dekat dibandingkan dengan apa yang berlalu dari
perjalanan dunia ini.

Allah Subhdnahu zaa Ta'Ah.iuga berfirman,

q:t'oii N e e, r++.,-fu oi$i

3r; ,:* #t ' I t-l

-ft Gt

ir; i nL)

"Ketetapan Alldh pasti datang, maka janganlah engkau meminta agar

dipercepat datangnla. Maha Suci. Allah dan Maha T'inggi dari apa

yang mereka persekutukai' (QS. an-Nahl Ite]: t)

1
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"Orang-orang lang tidak beriman kepada hari kiamat meminta supaya

hari itu segera didatangkan dan orang'orang yang beriman merasa

takut kepadanya dan mereka yakin bahwa kiamat itu adalah benar

(akan terjadi). Ketahuilah bahwa Sesungguhnya orang-orang yng
membantah tentang terjadtnya kiamat itu benar-benar dalam kesesatan

yng jauli' (QS. asy-Syffri [+e]: ts)

Seorang Muslim Akan Dibangkitkan Bersama

Orang yang Paling 
'la Cintai

Dalam kitab ash-Shahih disebutkan bahwa seorang laki-laki

Arabi (dusun) bertanya kepada RasfilullAh ShallailAhu Alaihi wa

Sallam mengenai Hari Kiarnat? Ras0lullrirh Shallalld.hu Alai.hi zua

Sallam menjawab dengan balik bertanya, ",Sesungguhryta Hari

Kiamat itu pasti akan terjadi. Lalu, apa yang telah enghau persiapkan

untuk menghadapi kedatanp;annya?' Laki-laki itu berkata, "Wahai

RasCrlullAh, aku belum memiliki kesiapan dengan banyaknya

shalat atau amalan lainnya. Akan tetapi, aku sangat mencintai

Allah dan Rasul-Nyu." Maka Ras0lullAh berkata, "Engkau akan

dibangkitkan bersama orang yang engkau cintai." Tidak ada yang

lebih membahagiakan orang-orang muslim daripada kebahagiaan

sebagaimana diungkap melalui hadits ini.

.7.! J-l"iJl q"



An-Nih6yatu fr al-Fitdni wa al-Mal6himi

Kiamat Kecil Bernama Kematian

Pada sebagian hadits disebutkan bahwa RasfflullAh Shallalldhu

Alaihi taa Sallam pernah ditanya mengenai hakikat hari Kiamat?

Beliau pun mengarahkan pandangan ke seorang pemuda dan

berkata, "Pemuda itu tidak akan menemui masa tuanya, sampai kalian

menemui Kiamat kalian." Maksud beliau, berlalunya kehidupan

sang pemuda masih lebih singkat daripada masuknya para sahabat

dimaksud ke alam akhirat. Karena setiap orang yang meninggal
dunia, ia telah memasuki hukum akhirat. Sebagialn orang
berpendapat, "Barangsiapa meninggal dunia, maka telah datang

Kiamat baginya." Perkataan ini benar jika dipandang dari segi

makna penjelasan Ras0lull6h di atas.

Sebagian orang yang berbeda pendapat dengan pernyataan Nabi
mengatakan bahwa pernyataan tersebut rriengisyaratkan kepada

makna lain yang tentunya tidak dapat diterima.

Lima Kunci Persoalan Gheib

Peristiwa setelah terjadinya Kiamat besar adalah saat-saat dimana

semua manusia sejak pertama diciptakan hingga manusia terakhir
hidup di bumi ini dikumpulkan dalam satu daratan. Kapan

persisnya peristiwa itu terjadi dan bagaimana kejadiannya? Hanya

Allah sendiri Yang Maha Mengetahuinya. Sebagaimana tersebut

dalam sebuah hadits, "Terdapat lima peristiwa, dan tidak a/a yang
menget ahuiny a s e lain A lldt." Kem ud i an Ras 0l ull dh S h allall Ahu i4 I ai hi
wa Sallam membacakan firman-Nya,
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" Sesungguhnya Alldla hanya pada sisi-Nya sajalah'pengetahuan tentang

Hari Kiamat dan Dialah lang menurunkan hujan, serta mengetahui

apa yang berada dalam rahim. Dan tidak seorang pun dapat mengetahui

dengan pasti apa lang akan diusahakannya besok. Juga tidak seorang

pun dapat mengetahui di bumi mana ia akan mati. Sesungguhnya AilAh

Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal' (Qs. Luqmfln [st]: s+)

Ras0lull6h tidak Mengetahui Datangnya
Hari Kiamat

Pada saat Malaikat J\bril 'Alaihissahm datang dalam bentuk

seorang laki-laki Arabi, ia pun bertanya tentang Islam, Iman, dan

Ihsan kepada beliau? Maka RasCrlullih Shallalhhu i4laihi wa Sallam

menjawab semua pertanyaan Malaikat Jrbril 'Alaihissaldm rtu.

Namun, pada saat Malaikat Jlbril 'AlaihissalAm bertanya kepada

beliau mengenai kapan terjadinya Kiamat? Maka RasCrlulldh

Shallallihu i{laihi wa Sallam menjawab, "Tidaklah orang iang
ditanjta lebih mengetahui daripada yang bertanya." Lalu Malaikat

Jibril berkata, "Beritakan kepadaku mengenai tanda-tandanya."

Maka Ras0lullAh Shallalhhu Alaihi wa Sallam memberitahukan

kepada Malaikat J tbril' A laihi s s alLm men genai tanda-tanda Kiamat,

sebagaimana akan disebutkan nanti dalam beberapa rangkaian

hadits dengan sanad dan matan yang beragam.

lsyarat Nabawiyyah Seputar Rotasi
Baik dan Buruk

ImAm al-BukhAri berkata, "Yahyfl bin MCrsA meriwayatkan kepada 
A
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kami dari al-Walid, dari Ibnu JAbia dari Bisyir bin 'UbaidillAh al-

Hadhrami, dari Abir Idris al-KhaulAni bahwa sesungguhnya ia

pernah mendengar Hudzaifah Ibnul-YamAn berkata,'Orang-orang

bertanya kepada RasirlullAh ShallailAhu )4laihi wa Sallam mengenai

kebaikan dan aku bertanya kepada beliau mengenai keburukan;

takut kalau-kalau keburukan itu menimpaku.

Aku pun bertanya, 'Wahai RasfilullAh, sesungguhnya ketika kami

berada dalam masajahiliah, kami beradadalam keburuktrn dan AllAh

Subhdnahu wa Ta'Ah mendatangkan kebaikan ini (al-IslAm) untuk

kami. Lalu, apakah setelah kebaikan ini ada keburukan lainnyaP'

RasfilullAh menjawab, 'Ada.'Aku bertanya kembali, Apakah setelah

keburukan itu akan ada kebaikan lainnya?' Ras0lullAh menjawab,

'Ada, namun terdapat asap (tabir) pekat yang m.erytelimutinya.' Aku

bertanya kembali disebabkan rasa penasaran, 'Lalu apakah yang

dimaksud dengan asap pekat itu?' Beliau menjawab, 'Orang-orang

y ang memb eri p etunj uk tanp a s eorang p etunj uk. Keberadaan mere ka diakui

dan sekaligus diingkari.'Aku pun kembali bertanya, Apakah setelah

kebaikan itu akan ada kejahatan lainnya?'Beliau menjawab, 'Benar

Sebab, para penyeru berada di ambang pintu jahanam. Barangsiapa

yang menjautab seruan mereka, maka mereka ikut menyeretnya ke dalam

kubangan jahanaru.'

Aku bertanya kembali, 'Wahai RasfflullAh, tolong sebutkan untuk

kami ciri-ciri mereka itu?' Beliau menjawab, 'Kulit mereka itu

sewarna dengan kulit kita dangaya berbicaramereka sama funganbahasa

kita.' Aku pun bertanya lebih lanjut, 'Lalu apakah yang engkau

perintahkan kepadaku apabila aku menemui merekl?' Ras0lull6h

berpesan, 'Agar engkau senantiasa bersama jamaah kaum muslim dan

tetap bersama kepemimpinan yang mereka tegakkan.' Aku bertanya

kembali, Apabila mereka tidak mempunyai lmdm dan tidak pula

ada jamaah?' Ras0luilAh pun memberikan solusi, 'Tinggalkan.tetnua

kelompok yang ada, meskipun engkau harus berpegang-teguh dengan

7
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pucuk daun hingga maut mendatangim4 dan e'ngkau tetap berada di

tempatmu bernaung.""

Diriwayatkan pula hadits yang semakna oleh Imim al-BukhAri

dan ImAm Muslim darijalur Muhammad lbnul-Mutsanni, dari al-

Walid bin Muslim, dari AbdurrahmAn bin Yazid bin Jffbir.

Islam Kembali Menjadi Asing

Dalam kitab Shahih disebutkan dari hadits al-Amasy, dari

Abfi IshAq, dari AbO al-Ahwash, dari Abdullflh bin Mas'0d,

ia mengatakan bahwa RasCrlullflh Shallalldhu Alaihi wa Sallam

bersabda, "sesungguhnya kedatangan Islam itu diauali dengan kondisi

asing dan akan hemb ali menj adi asing seb agaimana aza al ke datangannit a.

Oleh sebab itu, beruntunglah bagt orang-orang yang dianggap asing

pada saat ajaran Islam sudah dianggap asing." Abdulldh bin Mas'fid

bertanya, "Lalu siapakah orang-orang yang berada dalam kondisi

terasing itu?" Beliau menjawab, "Taitu, orang-orong yang jauh dari

ruengagung-agungkan suku mereka." Diriwayatkan pula oleh Ibnu

Mdjah dariialur Anas dan AbOIlurairah.

Perpecahan Umat

Ibnu MAjah berkata, 'AbCr Bakar bin Abfr Syaibah meriwayatkan

kepada kami dari Muhammad bin Bisyia dari Muhammad bin

Amr0, dari Abfi Salamah, dari Ab0 Hurairah bahwa RasirlullAh

S h alla lld hu i4 I a ihi w a S allam bers abd a,' O ran g- orang; Ta hudi terp e c ah

menjadi tujuh puluh satu golongan dan umatku terpecah menjadi tujuh

puluh tiga golongan."'
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lsyarat Nabawiyyah Seputar Orang yang Akan

Selamat dari Fitnah Akhir Zaman

Terdapat sebuah hadits mengenai masalah ini yang diriwayatkan

oleh Abff DAwud dari Wahab, dari Khalid, dari Muhammad bin

AmrCr. Ibnu MAjah berkata,'Amrfi bin'UtsmAn bin Sa'id bin Katsir

bin Dinar al-Humashi meriwayatkan kepada kami dari 'IyAd bin

Y0suf dari ShafwAn bin Amrii, dari Rasyidin bin Sa'ad dari Auf
bin MAlik bahwa Ras0lullAh ShallallLhu i4laihi wa Sallam bersabda,

'Orang-orang Tahud.i terpecah menjadi tujuh ?uhl satu golongan, satu

golongan berada di dalam surE;a dan tujuh puluh golongan lainnya

berada di neraka. OranE;-orang Nasrani terpecah menjadi tuluh puluh

dua golongan, tujuh puluh satu golongan berada di neraka, sedangkan

satu golongan sisanya berada di surga. Demi Zat yang jizaaku berada

dalam gengganxan-Nya, sungguh umatku akan terpecah menjadi tujuh

puluh tiga golongan, dimana satu golongan berada di surga dan tujuh

puluh dua golongan akan dimasukkan ke dalam neraka.' Ditanyakan,

'Wahai Rasfilullth, siapakah mereka yang selamat itu?' Ras0lullih

menjawab, 'Jamaah."' Ibnu MAjah sendiri dalam meriwayatkan

redaksi ini dengan sanad yang baik.

Ibnu MAjah juga mengatakan bahwa Hisyflm (Ibnu 'Amir)

meriwayatkan dari al-Walid bin Muslim, dari Abfi Amr0, dari

patAdah, dari Anas bin MAlik bahwa Rasirlullflh ShallailAhu j4laihi

ua Sallam bersabda, " sesungguhnya Bani Isrd?l terpecah m,znjadi

tuluh puluh satu golongan dan umatku akan terpecah menjadi tuiuh

puluh dua golongan, semuanla berada di neraka kecuali satu golongan.

Satu golongan dimaksud adalah jamaah." Sanadnya baik dan kuat

atas persyaratan dari pemilik kitab ash-Shahih, serta lbnu Mnjah

juga sendiri dalam meriwayatkan redaksi hadits ini.

Telah diriwayatkan oleh Ab0 Diwud dari hadits al-AuzA'i, dari

QatAdah, dari Anas dan Ab0 Sa'id bahwa RasCrlullflh ShallailAhu

a iLlaihi zaa Sallam bersabda, "Akan teriadi perselisihan dan perpecahan
\
il
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dalam tubuh umatku, serta akan ada golongan yang baik kata-katanya,

tetapi buruk perbuatanny a."

Ab0 DAwud berkata, "Muhammad bin Yahyd meriwayatkan

kepada kami dari AbO al-Mughirah, dari ShafwAn --ia adalah Ibnu

Amr0--, dari Azhar bin Abdullth al-HarAri. ImAm Ahmad juga

meriwayatkan dari jalur Abfr 'Amir al-Hauzani, dari Mu'flwiyah

bin Abfr SufyAn, sesungguhnya ia pernah berdiri dan berkata,

'Bukankah Ras0lullih Shallalhhu Alaihi wa Sallam telah berdiri di

tengah-tengah kita dan bersabda,'Ingatlah bahwa Ahli Kitab dan

orang-orang sebelum kalian telah terpecah menjadi tujuh puluh dua

golongan. Sesungguhnla umat ini akan terpecah menjadi tuluh puluh

tiga golongan, tuluh puluh dua golongan berada di neraka dan satu

golongan sisanya berada di surga. Dan satu golongan dimaksud adalah

jamaah."" Ab0 DAwud hanya sendiri dalam meriwayatkan redaksi

ini dan sanadnya baik.

Dalam kitab al-Mustadrak miliknya, ImAm al-HAkim menyebutkan

bahwa para sahabat bertanya kepada Ras0lullAh ShallailAhu Alaihi

wa Sallam mengenai kelompok yang selamat? Beliau menjawab,

"Orang-orang yang berada padajalan di mana aku dan para sahabatku

berjalan di atasnya." Telah disebutkan pada hadits Hudzaifah bahwa

orang-orang yang selamat dari fitnah pada saat terjadinya adalah

dengan mengikuti jamaah dan tetap taat kepada ImAm.

Umat lslam tidak Akan Pernah Bersekutu

dengan Kesesatan

Ibnu MAjah berkata, 'Al-AbbAs bin 'UtsmAn ad-Dimasyqi

meriwayatkan kepada kami dari al-Walid bin Muslim, dari Mu'Adz

bin Raifh'ah as-SalAmi, dari Ab0 Khalaf al-AmA, sesungguhnya ia

mendengar Anas bin Mahk berkata, Aku mendengar Rasfilullih

Shaltalhhu i4laihi zaa Sallam bersabda, 'sesungguhnya umatku
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tidak akan pernah bersekutu dalam berbuat kesesatan. APabila kalian

menemukan perseltsihan, maka ikutilah kelom.pok j,ang lebih banyak

(m.ayoritas)."" Meski begitu, sanad hadits ini berstatus dha'tfkarena

adanya Mu'Adz bin Ri{h'ah as-SalAmi yang telah dilemahkan oieh

banyak lmim hadits.

Dalam sebagian riwayat disebutkan, 'Hendaklah kalian mengikuti

golongan maltoritas dari mereka yang berpedoman pada kebenaran

dan para ahli kebenaran." Yang beliau ShallailAhu i4laihi wa Sallam

maksudkan adalah mayoritas dari umat Islam yang hi{up pada

masa-masa awal kerasulan. Hampir tidak ai*rirr.r\, orang

yang melakukan perbuatan bid'ah. Namun, pada masa-masa

seperti saat ini, bisa saja umat lslam bersekutu dalam perbuatan

bid'ah. Sebagaimana memungkinkannya kebenaran pada zaman

yang akhir ini dibuat serta diputuskan berdasar pada kehendak

kelompok yang terkuat. Seperti disebutkan dalam hadits riwayat

dari Hudzaifah, 'Apabila mereka tidak mempunyai Imflm dan

tidak pula ada jarnaah?" Ras0lullflh menjawab, "Tinggalkan semua

kelompok yang ada, meskipun engkau harus berpegangleguh dengan

ujung daun hingga maut mendatangimu, dan engkau tetap berada di
jalan-Nya." Disebutkan juga dalam kitab Shahih, "Islam pada azual

kedatangannya dianggap asing dan akan kembali dianggap asing pada

akhirnya." Dalam riwayat yang berbeda juga disebutkan, "Tidak

akan terjadi Kiamat, selama masih ada. orang j,ang berkata, Alldh,

AilAh;"

Maksudnya adalah, apabila fitnah telah merebak di mana-

mana, maka pada saat itu diperbolehkan tidak bergabung dalam

komunitas, sebagaimana telah disebutkan dalam hadits, "Apabila

engkau mendapati sfat kikir yang ditaati, iafsu yang diperturutkan,

dan kekaguman pemilik pendapat terhadop pendapatnya sendiri, maka

hendaknya engkau mengurusi urusawrla sendiri don meninggalkan

perkara orang ban1ak."

U
)\ ImAm al-Bukhiri berkata, 'Abdullflh bin YCrsuf rneriwayatkan
?.(
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kepada kami dari Malik, dari AbdurrahmAn bin 'UbaidillAh bin

AbCr Sha'sha'ah, dari ayahnya, dari AbCr Sa'id, ia mengatakan

bahwa RasfilullAh Shallallfrhu i{laihi wa Salkm bersabda, 'Hampir

saia kekayaan terbaik bagi seorang rnusLim berupa seekor kambing

yang digembalakan hingga ke puncak gunung dan tempat'tempat yang

terdapat mata air dalam upaya melarikan diri dengan aganxania

lant aran terj a diny a fiitnah."'

Imflm Muslim tidak mengeluarkan riwayat dengan redaksi seperti

itu, tapi redaksi ini diriwayatkan oleh Abfi DAwud, an-NasAi

dan Ibnu MAjah dari jalur Ibnu Abff Sha'sha'ah. Pada masa itu,

diperbolehkan meminta atau berdoa untuk mati, yaitu pada saat

terjadinya berbagai macam fitnah. Meskipun berharap mati telah

dilarang di luar keadaan yang selainnya, sebap;aimana sandaran

hadttsnya pun shahih dalam kondisi normal, bukan fitnah.

Larangan Berharap Cepat Mati

ImAm Ahmad berkata, "Hasan meriwayatkan kepada kami dari

Ibnu Luhai'ah, dari Ibnu Y0nus, dariAbO Hurairah, dari Rasirlullih

Sn)tUtmnu i4laihi ua Sallam, beliau bersabda, 'Janganlah kalian

mengharap-harup kematian dan jangan pula kalian berdoa untuk itu,

sebelum ia benar-benar datang dengan sendirinya. Kecuali, apabila orang

dimaksud telahykin dtngan amalannya. Karena, apabila seseorang dari

kalian telah mzninggal dunia, maka terputuslah seluruh amalannya.

Dan sesungguhnya bagi seorang mukmin, tidaklah umurn)a bertambah

melainkan akan menambah kebaikan baginya."'

Sementara dalil bagi diperbolehkannya mengharap kematian

pada saat terjadinya berbagai macam fitnah adalah hadits yang

diriwayatkan oleh ImAm Ahrnad dalam kitab Musnad miliknya dari

jalur Mu'Adz bin Jabal dalam hadits yang membicarakan mengenai

aLManAru ath-Thautil (tidur panjang), di dalamnya disebutkan,
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"Ta Alldh, sesungguhnya aku ruemohon kepada-Mu kekuatan untuk

m.e lakukan berbagai bentuk kebaikan, meninggalkan kemungkara n, ci nta

terhadap orang-orang miskin dan agar Engkau mengampuni serta

mengasihiku. Apabita Engkau berkehendak menimpakan fitnah ata:\

sebuah kaum, maka matikanlah aku kepada-Mu tanpa terkena fi.tnah
tersebut. Ta All6h sesungguhnla aku memohon cinta-Mu dan cinta

orang yang m.encintai-Mu, serta cinta atas seluruh perbuatan yang

mendekatkan aku pada cinta-Mu."

Hadits tersebut sebagai dalil bahwa akan datang kepadq manusia

suatu zaman dimana kondisi manusia kala itu sangat berat dan

orang-orang muslim tidak mempunyai jamaah yang berdiri di atas

kebenaran, baik di semua lapisan bumi maupun pada sebagiannya.

llmu Agama Berkurang dengan
Meninggalnya Ulama

Telah disebutkan dalam kitab ash-Shahih dari AbdullAh bin

Amr0 bahwa Ras0lull6h Shallallilhu Alaihi uta Sallam bersabda,

"Sesungguhnya ilmu agarna tidak ditarik dengan mencabutnya dart

sisi masing-masing manusia. Tetapi, ilmu akan ditarik nrelalui cara

dizuafatkan-Nya para ulama. Htngga pada saat tidak ada lagi ulanta,

maka manusia mengambil para peminpin dari orang-orang jahil., dan

mereka ditanya lalu memberikanfatzaa tanpa ilmu. Mereka pun tersesat

dan menyesatkan."

lsyarat Nabawiyyah Seputar Tetap Adanya
Segolongan Umat yang Setia dlJalur Kebenaran

Hingga Te{adinya Kiamat

L Diriwayatkan dalam sebuah hadits yang berstatus shahih, "Akan

il ,r, ada segolongan dari umatku ltang mznampakkan kebenaran, la'ng
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tidak membaha3takan bagi mereka orang-orang lang mengkhianati

mereka, hingga datanglah keputusan Alhh dan mereka masih tetap

berada dalam kondisi seperti itu."

Isyarat Nabawiyyah Seputar Pembaharu Agama

Setiap Seratus Tahun

Dari Abdullih ibnul-Mubirak dan para [mAm ahli hadits,

sebagaimana diriwayatkan oleh Abfi Diwud, dari SulaimAn bin

Dflwud an-Nahri yang meriwayatkan kepada kami, dari Ibnu

Wahab, dari Sa'id bin Abfr Ay0b, dari SyurAhail bin Yazid al-

MaghAzi, dari Ab0 Alqamah, dari Ab0 Hurairah, dari RasfilullAh

Shaltalldiu i4laihi wa Sallarn, beliau bersabda, "sesungguhnya Alldh

akan mengutus untuh umat ini di dalam setiap penghujunp; seratus tahun

seorang pembaharu dalant perkara agama-N1a."

AbCr DAwud hanya sendiri dalam meriwayatkan redaksi hadits

ini. Kemudian ia mengatakan bahwa redaksi ini diriwayatkan oleh

Abdurrahmin bin Syuraih dan tidak diperiksa pada Syurihail, dan

berarti riwayatnya menj adi mauqftf padany a.

Setiap golongin saat ini mengadakan pengakuan bahwa Imflm

mereka adalah pihak yang dimaksud dalam hadits ini. Yang jelas,

Allah Yang Mahatahu bahwa [mAm dimaksud bersifat universal

dan berfungsi sebagai penggairah bagi keberadaan ilmu yang

berkembang pada setiap golongan. Yang dimaksud adalah setiap

golongan dari para ulama tafsir, ahli hadits, ahli fikih, ahli nahwu,

ahli bahasa, dan dari berbagai golongan lainnya.

Terdapat pula sabda Ras0lullih ShallailAhu Alaihi wa Sallam

dalam hadits yang diriwayatkan dari jalur Abdullflh bin AmrCr,

"sesungguhnya Alhh tidak akan menarik ilmu aganxa dengan

mencabutnya dari masing-masing manusia, tapi dengan mewafatkan

para ulama." Di sini termuat penjelasan bahwa Alah Subhfrnahu
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wa Td'Ah tidak akan pernah mengambil ilmu dari dada rnanusia

setelah mereka dianugerahi ilmu oleh-Nya.

Tanda-tanda Kiamat yang Dikabarkan Ras0luileh

Telah disebutkan pada hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Mdjah
dari BandAr dan Muhammad lbnul-Mutsannd, dari Ghandar,

dari Syu'bah, ia berkata, 'Aku mendengar Qatidah meriwayatkan
dari Anas bin Malik, ia mengatakan, 'Bukankah -telah aku

riwayatkan kepada kalian sebuah hadits yang telah aku dengar da-ii
Ras0lullAh Shallalhhu j4laihi zua Sallam, dan tidak akan ada yang
menyampaikan kepada kalian seorang pun sepeninggalku. Yakni,

aku mendengar beliau bersabda, 'sesungguhnya termasuk dari ytarat

terjadinya Kiamat adalah ditariknlta ilmu agamq kejahilan merajalela,

nerajalelanya perzinaan dan telanjur dianggap suatu helaziman,

minuman keras dijadikan sebap;ai kegemaran" berkurangnya jumlah

laki-lnki dan semakin mendominasinya kaum uanita, sehingga lima
puluh zaanita hanya mem.punyai satu orang pendanping laki-laki.""
(Diriwayatkan dalam kitab ash-Shahihain dari hadits Ghandar).

Kejahilan Kembali Terjadi di Akhir Zaman

Ibnu MAjah berkata, "Muhammad bin AbdullAh bin Numair
meriwayatkan kepada kami dari Ubay dan Waki', dari al-Arnasy,

dari Syaqiq, dari AbdullAh bahwa RasfflullAh Shallalhhu i4laihi
wa Sallam bersabda, 'Akan terjadi menjelang Kiamat nanti hari-hari
di mana ilmu agama akan ditarik dan kelahilan menleruak di mana-

nxana, serta terjadi berbagai bentuk kekacauan di seluruh penjuru bum.i.

Dan kekacauan dintaksud bertjung pada pembunuhan."' Demikianlah
redaksi yang diriwayatkan oleh Imim al-tsukhAri dan ImAm

Muslim dari hadits riwayat al*Amasy.
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Ibnu Mfljah berkata,'Abff Mu'flwiyah meriwayatkan kepada kami

dari Ab0 Malik al-Asyja'i, dari Rabi'i bin I{arAsy, dari l{udzaifah

ibnul-YanrAn bahwa RasfilullAh Shallallhhu Alaihi wa Sallam

pernah nrenggarnbarkan, 'Ajaran Islam akan berlalu sebagoimana

rnemudarnjta warna pada pakaian. Hingga tidak lagi diketahui apa

ity puasa, shalat, sihap tunduk, patuh, dan tidak pula sefukah. Akan

terjadi proses lupa terhadap al-Qur'An dalam waktu satu malam dan

tidak ada yang tersisa di atas bumi ztalau hanya satu ayat. Sam.pai ada

suatu golongan dari manusia yang sudah renta yang mengatakan, 'Kami

mendapati nenek moyang kami berpegang atas kalimat LA ihha illailAh

maha kami pun mengucapkannya.""

Ada yang bertanya, 'Apakah kalimat LA ihha illailAh berguna bagi

mereka, sedangkan mereka tidak mengetahui lagi apa itu shalat,
\

puasa, sikap tunduk, patuh, dan .juga sedekah?" Hudzaifah pun

memberikan penjelasan kepadanya secara berulang, hingga ia

benar-benar menrahami. Dalam setiap penjelasan, ia mendapatkan

perlawanan sa,mpai pada yang ketiga dari penjelasannya ia

mengatakan, "Kalimattersebut mampu menyelamatkan mereka

dari keabadian siksa neraka." Ucapan ini pun diulangnya, sampai

si penanya benar-benar bisa memahami.

Semua itu rnenunjukkan bahwa keberadaan ilmu akan ditarik dari

sisi manusia pada akhir zatnan, hingga al-Qur'An terlupakan, baik

yang ada dalarn lembaran (mushhaf) ataupun dari dada manusia.

Tinggallah manusia tanpa ilmu agama. Kemudian orang-orang

yang telah berusia senja rtemberitahukan bahwa mereka pernah

menernui suatu masa yang masih ada orang bersaksi dengan kalimat

LA ilAha illallflh dan mereka mengucapkan kalimat tersebut untuk

mendekatkan diri kepada AllAh subhdnahu wa Ta'dla. Sungguh

kalimat tersebut sangat bermanfaat bagi mereka, walaupun mereka

tidak mempunyai amal shalih, ilmu yang bermanfaat, dan yang

sejenisnya.
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Sedangkan perkataan Hudzaifah, "Menyelamatkan mereka dari

keabadian siksa neraka," bisa jadi mengandung makna bahwa

kalimat tersebut mampu membentengi mereka dari kepedihan

azab neraka yang bernilai abadi. Hal ini disebabkan pada daat

pengucapannya tidak disertai dengan beban kewajiban berupa

amal perbuatan yang telah diperintahkan setelah menunaikan

kalimat tersebut. Tetapi, bisa juga mengandung makna bahwa

kalimat tersebut dapat menyelamatkan mereka dari keabadian

azab neraka setelah mereka memasukinya terlebih dahulu. Dan-

mungkin, inilah yang dimaksudkan bahwa Allah berkata dalam

sebuah hadits qudsi-Nya, "Demi kemuliaan dan keagungan-Ku,

Aku sungguh akan mengeluarkan dari neraka orang yang dahulu

pernah mengucapkan pada suatu hari kalimat 'LA ilAha illall6h."'

Sebagaimana akan dijelaskan pada pembahasan di seputar

pemberian syafaat. Dan, bisa pula mereka itu berasal dari (elompok

yang lain. Hanya AUah Yang Mahatahu.

Dengan kata lain, ilmu akan ditarik pada akhir zaman nanti,

sehingga kejahilan menyebar dan mendominasi kehidupan

manusia. Sebagaimana dijelaskan dalam hadits tersebut suatu

berita bahwa akan merajalela kejahilan atau umat manusia pada

masa itu didominasi hasil dari pengkhianatan mereka sendiri.

Kita berlindung kepada AllAh dari mengalami kejadian seperti

itu. Kemudian, keadaan akan tetap dan semakin bertambah buruk,

hingga kesesatan terjadi di mana-mana dan berakhirlah kehidupan

dunia, persis seperti apa yang tertera dalam hadits yang telah

diberitakan oleh Ras0lull?h Shallalldhu Alaihi zaa Sallamyang jujur

lagi dapat dipercaya dalam perkataan beliau, "Tidak akan terjadi

Kiamat atas seseorang yang berkata Ld ilAha illalldh. Dan tidak akan

teryadi Kiamal kecuali atas sejahat-jahat manusia."
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lsyarat Nabawiyyah Seputar Kejahatan yang

Terjadi Pada Masa Kini dan Umat Akhir Zaman

Abfi AbdullAh bin Mnjah berkata dalam pembahasan mengenai

Fitnah Akhir Zamandalam kitab Sunan miliknya, "Muhammad bin

Mahm0d bin KhAlid ad-Dimasyqi meriwayatkan kepada kami dari

SulaimAn bin Abdurrahmfln Abir Ayfib, dari Ibnu Abir M6lik, dari

ayahnya, dari AthA' bin Abfr Rabdh, dari AbdullAh bin Amr0 bahwa

RasCrlullAh Shatlalhhu ) laihi wa Sallambertemu dengan kami, dan

beliau bersabda, 'Wahai kaum Muhdjir, ada lima perkarayang apabila

kalian dicoba dengan salah satunita, maka aku bedindung kepada Allhh

supaya kalian tidah mendapatinya. Takni, tidak ahan muncul kekejian

dalam suatu kaum {ama sekali, hrrggo mereka rnengumunxkannya ke

masyarakat, kecuali akan tersebar bagi mereka wabah penyakit dan

derita yang belum pernah terjadi pada orang-orang sebelum mereka.

Juga, tidaklah timbangan dan ukuran dikurangi, melainkan mereka

ak an ditim.p a t ahun- t ahun s ulit s e rta h e lap arary j uga k e I a liman p e ngu a s a

atas diri mereka. Tidaklah pula mereka menahan membayar zakat dari

harta mereka, melainkan akan tertahan pula tetesan air dari langit. Dan

kalaulah bukan harena binatang-binatang yang melata di muka bumi,

niscaya tidak akan diturunkan hujan dari langit bagi mereka.

Tidak pula melanggar janli AllAh dan Rasul-Nya, melainkan mereka

akan dikuasai oleh musuh dari orang-orang selain mereka, dan para

musuh itu akan menqambil sebagian dari apa saja yang berada di

tangan mereka. Dan tidaklah para lrnAm menghukumi dengan tidak

berlandaskan Kitab Alldh dan tidak menegaskan dengan apa yang telah

Allilh furunkan, melainkan AllAh akan membuat kehancuran mereka

bersumber di antara mereka sendiri."' (Ibnu Mfljah sendiri dalam

meriwayatkannya, dan hadits ini berstatu s ghartb dalam kandungan

matannya).
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Imim at-Tirmidzi berkata, 'Shalih bin AbdullAh meriwayatkan

kepada kami dari al-Faraj bin Fadhdlah asy-SyAmi, dari Yahyd

bin Sa'id, dari Muhammad bin 'Umar bin Ali, dari Ali bin Abfr

Thalib, ia mengatakan bahwa RasfilullAh Shatlallilhu Alaihi\ wa

Sallam bersabda, 'Apabila umatku telah melakukan lima belas perkara

ini, ruaka bencana akan segera menimpa mereka.'

Ditanyakan oleh seseorang, Apakah kelimabelas perkara dimaksud,

wahai RasCrlullAh?' Beliau menjawab, :4pabila kekayaan bergilir,

antanah menj adi alat untuk menc ari kekay aan, zakat me'nj adi utang (tidak

ditunaikan), seorang laki-laki menaati istrinya dan mendurhakai ibunya,

berbuat baik kepada kautannjta dan menafi.kan ayahnye meningginla

suara-suara di masjid-masjid, pemimpin suatu kaum adalah orang yang

paling hina di antara mereka, seorang laki-laki dihormati karena takut

dari kejahatannla, minuman keras dijadikan minuman keseharian, kain

sutera dipakai oleh lakulaki, diambiltah para uanita penpfhibur serta

alat-alat musik sebagai hiburan, orang-orang lang terakhir dari umat

ini melaknat orang-orang yang pertama, maka pada saat seperti itu akan

ruuncul huru-hara di mana-manq juga kehinaan dan kerusakan."'

Kemudian Imim at-Tirmidzi mengatakan bahwa hadits ini
berstatus ghartb, dan kami tidak mengetahui dari hadits Ali selain

dari jalur ini. Kami juga tidak mengetahui seorang pun yang

meriwayatkan hadits ini dari Yahyi bin Sa'id al-AnshAri, selain

dari jalur al-Faraj bin Fadhdlah. Sebagian ahli hadits meragukan

tentang statusnya, juga mengenai hapalannya. Di sisi lain, al-Waki'

dan beberapa ImAm lainnya telah menghapal riwayat ini darinya.

AI-HAfizh Ab0 Bakar al-Bazzdr berkata, "Muhammad ibnul-

Husain al-paisi meriwayatkan kepada kami dari Yirnus bin Arqam,

dari IbrAhim, dari AbdullAh bin Hasan, dart Zaid bin Ali ibnul-
Husain, dari ayahnya, dari kakeknya, dari Ali bin AbCr Thdlib, ia

mengatakan, 'Ras0lull|h Shallalldhu i4laihi wa Sallam mendirikan

\- shalat Shubuh bersama kami. Setelah beliau menyelesaikan shalat,

ffi ,"orung laki-laki menghampiri dan bertanya kepada beliau,

Rahasia Kiamat

'Kapankah Hari Kiamat akan tiba?'Ras0lullAh memintanya untuk

duduk kernbali seraya berkata, 'Tunggulah.' Sampai hari mulai

terang RasfilullAh Shallalldhu Alaihi ztta Sallam memandang ke

arah langit dan berkata,'Mahasuci Zat yng telah meninggihan dan

jang mengurusnya.' Kemudian beliau mengarahkan pandangan ke

bumi dan berkata, 'Mahasuci Zat itang telah mzmbentangkan dan yang

menciptakannya.'
I

Kemudian beliau bertanya, 'Di manakah posisi orang yang bertaryta

mengenai Hari Kiamat tadi? Maka seorang laki-laki yang tengah

duduk bersila di atas kedua lututnya berkata, 'Wahai Ras0lullAh,

demi ayah dan ibuku, aku yang telah bertanya kepada Anda tadi.'

RasirlullAh Shallalhhu )4laihi zua Sallampun berkata,'Hari itu akan

terjadi ketika para Imdm telah bertindak aniaya, percaya pada ramalan

bintang, mtndustai qadar AllAh sehingga pntanah dianggap sebagai

kekayaary sefukah dianggap utang dan bertambahnya kekejiary maka

pada saat itulah kaumntu akan binasa.""

Kemudian al-Bazzdr berkata, "Kami tidak mengetahui riwayat ini,

kecuali dari jalur dimaksud. Y0nus bin Arqam adalah seorangyang

jujur dan banyak perawi Srang meriwayatkan darinya. Akan tetapi,

ia adalah seorang penganut Syi'ah yang sangat fanatik."

ImAm at-Tirmidzi kemudian berkata, 'AIi bin Muhammad

meriwayatkan kepada kami dari Muhammad bin Muhammad bin

Yazid, dari al-Muslim bin Sa'id, dari Ramih al-Hadzimi, dari AbO

Hurairah bahwa Ras0tuilAh Shallattdhu i4laihi zaa Sallambersabda,

'Apabila kekayaan meniadi giliran, amanah diambil sebagai hekayaan

dan zakat dianggap sebagai utang, ilmu-ilmu selain agama lebih gemar

untuk dipelajari, seorang laki-laki menaati istrinya dan mendurhakai

ibunya, mendekati kauannya dan menjauhi ayahnya muncul suara di

dalant masjid-masiid" jtang menjadi tuan (pemimpin) sebuah kabilah

adalah orang yang fasik dari mereka, pemimpin sebuah kaum adalah

orang paling hina di arutara mereka, seorang laki-laki dihormati karena

ditakuti atas kekejamannya, banyak bermu
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penghibur (penyanyi) serta permainan alat musik, khamar dijadikan

minuntan keseharian dan orang-orang akhir dari umat ini mengutuk

orang-orang terdahuluryta, maka pada saat itulah akan ntuncul huru-

hara atau kehinaan, kerusakan serta fitnah, dimana tanda-tandanya

bagaikan sebuahuntaianyang saling bertaut, dan tidak adayang mam.pu

melepaskan diri dari mata rantainya dan akan jatuh secara buruntun."'

Kemudian ia berkata, "Status hadits ini ghartb, dan kami tidak

mengetahui adanya periwayatan selain dari jalur ini." 
I

'Ubad bin Ya'q0b al-K0fi meriwayatkan kepada kami dari AbduIIAh

bin Abdul pudd0s, dari al-Amasy, dari Hildl bin YasAf, dari'ImrAn

bin Hushain bahwa Ras0lulldh ShallallLhu i4laihi zya Sallam

bersabda, " D alam tubuh umat ini terdap at poterusi kehinaary kekurangan

sertafitnah." Maka seorang sahabat bertanya, "Kapankah peristiwa

semacam itu akan terjadi, wahai Ras0lullAh?" Beliau Shallalhhu

Alaihi zua S allammenjaw ab, " Ap abila telah merebak aktiaitqs ber ny a n1 i,

dimana alat musik dan minuman keras telah menjadi minuman sehari-

hari." Dikatakan, status hadits tni ghartb. Hadits ini diriwayatkan

dari al-Amasy, dari AbdurrahmAn bin SAbith, dari Nabi Shallalldhu

i4laihi uta Sallam secara mursal.

ImAm at-Tirmidzi berkata, "Mirsi bin Abdurrahmin al-Kindi

meriwayatkan kepada kami dari Zaid ibnul-HubAb, dari M0sd

bin 'Ubaidah, dari AbdullAh bin DinAr, dari Ibnu 'Ijmar bahwa

Ras0lullAh Shallalldhu )4laihi zta Sallam bersabda, 'Apabila umatku

telah berjalan dengan congkak dan sombong dilayani oleh anak-anak

Raja Persia dan Romazai, maka Alldh akan memberikan kekuasaan

kepada orang-orang yang buruk perangainya atas orang-orang baik dt

antara merekd' (Hadits ini berstatus gharib). Ab0 Mu'Awiyah juga

telah meriwayatkan hadits tersebut dari jalur Yahyfl bin Sa'id al-

AnshAri, dari Abdullih bin DinAr, dari Ibnu 'Umar, ia menyebutkan

seperti redaksi di atas. Sedangkan kami tidak mengetahui riwayat

di atas sama sekali.\

*

Rahasia Kiamat

Dalam kitab ash-Shahihain dan Sunan an-NasAi disebutkan

dengan lafazh darinya (an-Nasti), dari jalur AbdullAh bin ThAwus,

dari ayahnya, dari AbO Hurairah, dari Nab\ Shallalldhu Alaihi wa

Sallaru., beliau mengatakan, " Umat ini adalah umat terakhir dan kita

adalah orang-orang pertama pada hari Kiarnat. Kita adalah manusia

pertama yang akan dimasukkan ke dalam surga."

Dalam kitab Shahih Muslim disebutkan dari jalur Jarir, dari al-

Amasy, dari Ab0 Shalih, dari Abir Hurairah bahwa Nabi Shallatldhu

Alaihi wa Sallam bersabda, "Kita adalah umat terakhir dan pertama

pada Hari Kiamat, serta umat pertama yang memasuki surga."

Al-HAfizh adh-DhiyA' meriwayatkan dari jalur AbdullAh bin

Muhammad bin Aqil, dari az-Zuhri, dari Sa'id ibnul-Musayyab,

dari 'Umar ibnul-Khaththdb bahwa Ras0lulldh Shallallilhu Alaihi

u,a Sallam bersabda, " Sesungguhnja surga itu diharamkan atas semua

Nabi, hingga aku memasuhrnlo. Juga diharamkan atas seluruh umat,

sampai umatku ruemasukiny a."

Dalam kitab Sunan Ab0 DAwud disebutkan dari hadits Ab0 Khalid

ad-DalAni, pelayan Ja'dah, dari Abff Hurairah, dari RasCrlullAh

Shallalhhu i{laihi uta Sallam, beliau bersabda, "Malaikat ,Iibril

AlaihissalAm datang kepadaku dan memperlihatkan pintu surga yang

ahan dimasuki oleh umatku." Maka AbO Bakar berkata, "Wahai

Ras0lullAh, aku ingin seandainya aku bersama Anda hingga aku

dapat melihatnya." Ras0lullirh ShallailAhu i4laihi wa Sallam pun

berkata, " Sedangkan engkau, wahai Abtt Bakar, adalah orang pertama

yang masuk surga dari umatku."

Dalam kitab Shahih disebutkan, AllAh Subhdnahu wa Ta'dla

berfirman dalam hadits qudsi-Nya, "Aku memasukkan orang lang
tidak dihisilb dari umatmu ruelalui pintu kanan, dan mereka bersama

orang-orang yang lain di pintu-pintu selainnya."
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Dalam kitab ash-Shahihain disebutkan hadits az-Zuhri dari

Humaid bin AbdurrahmAn, dari AbO Hurairah bahwa RasirlullAh

Shaltatldhu Ataihi zaa Sallambersabda, "Barangsiapa menaJkahi d.La

orang istri dari hartanya dijalan AilAh ia dipanggil dari pintu-pintu

surgalang telah disediakan dan dimasukkan ke dalamnya. Barangsiapa

yang gemarmendirikan shalat akan dipanggil dan dimasukkan daripintu

shalat. Dan barangsiapa yang gemar bersedekah, ia akan dipanggil dari

pintu sedekah. Demikian pula bagi para ahli jihad jtang akan dipanggil

dari pintu 1ihad. Sedangkan bagi siapa yng gem:r melakuftan puasa

sunnah, maka ia akan di panggil dari pintu ar&ayydn." Abfi Bakar

pun bertanya, "Demi Allah, wahai RasfilullAh, apakah perlu bagi

seseoranff dipanggil dari pintu di mana ia dipanggil? Dan apakah

ada seseorang yang dipanggil dari semua pintu itu?" RasfflullAh

menjawab, "Benar, dan aku berharap supaya engkau menjadi bagtan

dari mereka."

Dalam kitab ash-Shahihainy'isebutkan dari hadits Ab0 llazim,
dari Sahal bin Sa'ad bahwa RasCrlullAh ShallailAhu ) laihi wa Salla.m

bersabda, "Di surga nanti akan terdapat delapan pintu dan sebuah

pintu yang disebut ar-Rayydn, tidak ada lang mampu ruemasukinya

kecuali orang-orang yang gemar berpuasa sunnah. Apabila mereka telah

memasuki pintu itu, maka ia tertutup kembali dan tidak ada satu orang

pun yang m.ampu memasukinya selain yang be'rhak."

Orang-orang Fakir Memasuki Surga
Sebelum Orang-orang Kaya

ImAm Ahmad pernah berkata, 'Affin meriwayatkan kepada kami

dari HimAd bin Salamah, dari Muhammad bin Amrir, dari Abff

Salamah, dari Abff Hurairah bahwa Rasfflulldh Shallalldhu Alaiht

tua Sallambersabda, 'Orang-orang.fakir dari kaum muslim ahan masuk

\ surga sebelum orang-orang kay di antara mereka dengan rentang utaktu

ffi 
,rr-S, h hari, yaitu setara dengan lima ratus tahun kehid.upan rlunia."'

Rahasia Kiamat

Diriwayatkan oleh ImAm at-Tirmidzi dan Ibnu MAjah dari

hadits Muhammad bin Amr0. ImAm at-Tirmidzi berkata, "Status

hadits ini adalah hasan shahih." Ia juga mempunyai jalur lain

dari Ab0 Hurairah, salah satunya diriw'ayatkan oleh ats-Tsauri

dari Muhammad bin Zaid, dari Abff HAzim, dari Abir Hurairah,

dari Ras0lull6rh Shallalldhu i4laihi wa Sallam, beliau bersabda,

"sesungguhnlo. orang-orangfakir dari kaum mukm.in akan memasuki

surga lebih dahulu sebelum. orang-orang kaya di antara mereka dengan

rentang waktu setengafuhari, dan itu setara dengan lima ratus tahun

kehidupan dunia ...," dengan redaksi hadits yang lebih panjang dari

itu.

ImAm Ahmad berkata, 'Abir AbdurrahmAn meriwayatkan kepada

kami dari Haiwah dan ia adalah Ibnu Syuraih, dari Ab0 Hani',

sesungguhnya ia pernah mendengar AbCr Abdurrahmin al-Hubuli

berkata, AbdullAh bin 'Umar mendengar Ras0lull6h ShallailAhu

i4laihi wa Sallam bersabda, 'Sesungguhnla orang-orang fakir dari

kaum MuhAjir mendahului orang-oranp; kaya pada hari Kiamat, yaitu

ketika memasuki surga, dengan jarak empat puluh tahun."" Demikian

pula yang diriwayatkan oleh Im0m Muslim dari hadtts Ummu

HAni', Humaid bin HAni', dengan redaksi yang serupa.

ImAm Ahmad berkata, "Husain (Ibnu Muhammad) meriwayatkatr

kepada kami dari Diwud, ia adalah Ibnu NAfi', dari Muslim bin

Bisyia dari 'Ikrimah, dari Ibnu Abbis bahwa Ras0lullAh Shallalldhu

)4laihi zua Sallam bersabda, 'Dua orang mukmin bertemu di pintu

surga, yakni seorang mukmin lang kaya dan seorang rnukmin yangfokir

saat hidup di alam dunia. Maka sifakir dimasukkan ke dalam surga,

sementara si kaya masih tertahln, sebagaimana yang dikehendaki AltAh

untuk menahannya. Kemudian, ia juga dimasukkan ke dalam surga.

Lalu si.fakir bertanya kepada si kaya, 'Waltai saudaraku, apa itang
menahanmu begitu lama? Demi Alldh, engkau telah ditahan sehingga

menjadikan aku rnengkhazuatirkanmu.' Si kaya pun menjatnab, 'Begini

suudaraku, sesunggtthnla aku tertahan sepeninggalmu disebabkan
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perkara yang cukup berat serta tidak menyenangkan. Aku tidak sampai di
sisimu saat ini, melainkan harus mengeluarkan keringat yang mengalir.

A?abila dilepaskan seribu unta lang semuanya makan hamdhan, maka

pastilah mereka akan keluar darinya dalam keadaan sangat kenyang

dengan air.""

Dalam kitab ash-Shahihain disebutkan dari hadits AbCr'UtsmAn an-

Nahdi, dari UsAmah bin Zaid bahwa Ras'filuilAh Shallalldhu Alqihi

wa Sallambersabda, " Aku berdiri di depan pintu surga, dan kebanj,ahan

lang nlelnasukinya adalah orang-orang miskin. Akupun berdiri di depan

pintu neraka, dan ternyata hebanyakan yang memasuhin1a adalah kaum

uanita."

Dalam kitab Shahih al-BukhAri disebutkan dari hadits Maslamah

bin Zarir, dari Abfi Raji', dari 'ImrAn bin Hushain dengan redaksi

yang sama. Diriwayatkan pula dari Abdurrazzdq, dari Ma'mar, dari

QatAdah, dari Abff RajA', dari 'ImrAn bin MilhAn) dari 'ImrAn bin

I{ushain bahwa RasCrlullAh Shallalldhu i4laihi zaa Sallam bersabda,

"Aku diperlihatkan ke dalam surgq dan aku melihat kebanyakan

penduduknya adalah orang-orangfahir. Kemudian aku diperlihatkan ke

dalam neraka, dan aku menyaksikan kebanyakan penghuninya adalah

kaurn wanita."

Diriwayatkan oleh ImAm Muslim dari SyaibAn bin FurCrkh, dari

Abff al-Asyhab, dari Abir Raji', dari Ibnu AbbAs, ia berkata,

"Ras0lullflh ShallailAhu Alaihi zla Sallam diperlihatkan ke dalam

neraka, dan beliau melihat kebanyakan penduduknya adalah kaurr

wanita. RasfflullAh juga diperlihatkan ke dalam surga, dan beliau

menyaksikan kebanyakan penduduknya adalah orang-oran€l

fakir."

ImAm Malik meriwayatkan dari Yahyi bin Sa'id secara mursal,

kemudian ia rneriwayatkan dari hadits Shalih al-Maziy, dari Sa'id

al-Hariri, dari Ab0 'UtsmAn al-Harawi, dari Abfi Hurairah bahwa

RasfflullAh Shallalldhtt nhihi wa Sallam bersabda, "Apabila para

Rahasia Kiamat

pemimpin kalian adalah orang-orang terbaik di antara kalian dan

orang-orang kaya kalian adalah orang-orang yng paling pemaaf, juga

berbagai perkara dimusyawarahkan di antara kalian, maka muncullah

dari perut burui kebaikan untuk kalian. Namury apabila para pemimpin

kalian adalah orang-orang terjahat di antara kalian dan orang-orang

kajta kalian adalah orang-orang pelit, perkara kalian diserahkan kepada

istri-istri kalian, maka bumi akan menelan kebaikan-kebaikan dari

punggungnya." Kemudian ia berkata, "Status riwayat rni gharib.

Sebab, kami tidak mengetahuinya kecuali dari jalur Shalih al-MuzA,

dan ia mempunyai riwayat-riwayat ghar?byang tidak diikuti. Meski

demikian, ia adalah seorang laki-laki yang shalih."

ImAm Ahmad berkata, "Khalaf ibnul-Walid meriwayatkan kepada

kami dari'Ubad bin'UbAd, dari KhAlid bin Sa'id, dariAbO ad-DardA',

dari Abir Sa'id al-Khudri, ia mengatakan, Rasfflull6th Shallalldhu

Alaihi uta Sallam bersabda, "Hamba-hamba Alldh akan ditinpa

bencana, sampai Alldh tidak disembah. Dan orang-orang mukmin akan

senantiasa dicoba, hingga mereka tidak lagi dilarang." ImAm Ahmad

sendiri dalam meriwayatkan hadits ini dari jalur dimaksud.

ImAm Ahmad berkata lagi, 'Abdushshamad meriwayatkan kepada

kami dari HirnAd (Ibnu Salamah), dari Ayyiib, dari Ab0 palAbah,

dari Anas, dari Ras0lull?th Shallalhhu Hlaihi wa Sallam, beliau

bersabda, 'Tidak akan terjadi Kiamat, hingga kaum muslim bermegah-

megahan dalam membangud mayid."' Diriwayatkan oleh Abir

Ddwud, an-NasAi dan Ibnu MAiah darihadits HimAd bin Salamah,

dari Ayyirb, dari Abff pilabah, AbdullAh bin Zaid al-Jarami. Abff

DAwud menambahkan dari QatAdah, keduanya bersumber dari

Anas, dari Ras0lulldh Shallatldhu Ataihi wa Sallam.Dan akan kami

uraikan nanti pada saat membahas masalah Syarat-syarat Kiamat,

hadits dari Ibnu Mas'iid, dan di dalamnya disebutkan, "Mihrab-

nrihrab dihiasi dan banyak hati yang membusuk."

IrnArn Ahmad berkata, "Yazid bin MarwAn meriwayatkan kepada

karni dari Syuraik bin Abdullih, dari 'UtsmAn bin 'Umar, dari

5l
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Zddzdn AbCr 'Umar, dari Alim, ia mengatakan, 'Kami duduk

di rumah dan bersama kami ada seorang laki-laki dari sahabat

Ras0lullAh Shallalhhu Alaihi zpa Sallam. Lalu Yazid berkata,

Aku tidak mengenalinya kecuali sebagai 'Unsi al-GhifIhri, dan

pada saat itu masyarakat tengah menghadapi suatu wabah yang

mematikan, hingga'Unsi berkata, 'Wahai wabah, ambillah aku.' Ia

mengatakannya sebanyak tiga kali. Alim pun menegur dan bertanya

kepadanya,'Mengapa engkau melakukan ini? Bukankah Ras0lullAtl

Shallalldhu )4laihi wa Sallam telah bersabda, 'Janganlah engkau

berharap akan kematian. Sebab sesunggyhnya padanya amalan menjadi

terputus dan tid.ak akan kernbali, sampai ia merytesali perbuatannya?'

Maka ia pun menyanggah, 'sesungguhnya aku juga -".,d"ng\u.
Rasfilullih ShallailAhu i4laihi zaa Sallam bersabda, 'Bersegeralah

pada kematian apabila pemerintahan berada di tangan orang-orang

lahil banyak syarat Kiamat telah terpenuhi, hukum atau keadilan

sudah diperdagangkan, darah menjtadi .sesuatu yang nlurah dan

mudah teqjadi pembunuhan,, hubungan silaturahmi di1>utuskan dan

ada sekelompok orang yang menjadikan al-Qur'An hksano nyanyian

yng dipersembahkan kepada orang-orang untuh menghibur mereka

denganny4 meskipun yang mela'ntunkan lebilt sedikit pemahaman al-

Qur'dnrya daripada mereka 1ang mendengar" " ImAm Ahrnad sendiri

dalam meriwayatkan hadits ini.

Isyarat Nabawiyyah Seputar al-Mahdi

Diriwayatkan dari RasfflullAh ShallallLhu Alaihi wa Sallam bahwa

sesunggulinya al-Mahdi akan ada di akhir zaman. Dan kami

berpendapat bahu'a peristiwa tersebut teriadi sebelutn tuntnnya
'isA Putra Maryanr, sebagaimana dijelaskan dalam berbagai

hadits. IurAm Ahrnad bin Hanbal berkata, "I{aj.ja.i dan Abff Ntt'aim

, ruerin'ayatkan kepada kanri dari pathar, dari al-QAsim bin AbCr

Y Bat-zal-r,clari Abfi ath-Thufail, Ha.11Aj menclengar Ali rnengatakan,

*)

Rahasia Kiamat

'RasCrlullAlt ShallallLhu Alaihi wa Sallam bersabda, 'Meskipun

dunia tidak akan tinggal lagi kecuali hanya sehari, pastilah Alldh akan

ntengutus seorang laki-laki dari hami yang memenuhi dunia ini dengan

keadilan, sebagaimarua dunia telah dipenuhi dengan kelaliman.""

Sementara AbCr Nu'aim rnengatakan dengatr redaksi, "Seorang laki-

laki dariku." Ia.juga mengatakan bahwa Murrah menyebutkannya

dari Habib, dari Abir Thufail, clari Ali, dari Nabi Shallalldhu i4laihi

wa Sallam. Dan diriwayatkan pula oleh Abff DAwud dari 'UtsmAtr

bin Abff Syaibah, dari Abir Nu'aim al-Fadhal bin Dakin.

IrnAm Ahmad berkata, "Fadilal bin Dakin meriwayatkan kepada

kami dari YAsin al-A.jal?, dari IbrAhim bin Muhammad Ibnu al-

Harrafiyah, dari ayahnya, dari Ali bahwa Ras0lullAh Shallalldhu

Alaihi ua Sallam bersabda, 'Al-Mahd? ittt berasal dari kami, Ahlul

Bait. Alldh Subhdnahu wa Ta'dla menPerbaikinya dalam waktu

semalam."'

Diriwayatkan oleh Ibnu MAjah dari 'UtsmAn bin Ab0 Syaibah,

dari Abfi DAwud al-Jabari, dari YAsin al-Ajali dan ia bukanlah

YAsin bin Mu'ddz lbnuz-Zay?rt, sebab ia adalah perawiyang lemah.

Sementara YAsin al-Ajali ini lebih kuat darinya.

Ab0 DAwud berkata, 'Aku meriwayatkan dari HAr0n ibnul-

Mughirah, dari'Umar bin pais, dari Syu'aib bin KhAlid, dari Abir

IshAq, ia mengatakan, Ali berkata seraya memandang kepada

putranya, al-Hasan, 'sesungguhnya putraku ini adalah seorang

sayyid, sebagaimana RasCrlulldh telah menyebutnya. Akan keluar

dari keturunannya seorang laki-laki yang diberi nama seperti

nama Nabi kalian, mirip dengan beliau dalam akhlak dan tidak

mirip dengan beliau dalam kondisi fisik.' Setelah itu, disebutkan

kelanjutan kisah, 'Yang akan memenuhi bumi dengan keadilan."'

Abff DAwud as-SajastAni membuat pembahasan khusus seputar al-

Mahdi dalam kitab Sunan miliknya, dan pada awalnya menyebutkan
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hadits JAbir bin Samurah, dari Rasfflulldh Shallalldhu Alaihi wa

Sallam, "Agama ini masih akan berdiri, hingga kalian mempunjtai dua

belas orang khaltfala lang semuanya disepakati oleh umat Islarn."

Pada riway at y ang lain disebutkan dengan red aksi,'A gama ini mas ih

tetap tegak berdiri, sampai ada dua belas khalifuh." la mengatakan, 7
"Seketika para sahabat bertakbir dan riuh." Kemudian Ras0lullAh

berkata dengan suara yang perlahan dan aku pun bertanya kepada

Ubay, 'Apa yang beliau katakan?" Ia menjawab, "Beliau berkata,

'Semuanjta berasal dari kaum Qurais/"

Dalam suatu riwayat disebutkan, ketika Ras0lullAh pulang ke

rumah, beliau didatangi orang-orang Quraisy yang bertailya,
"Kemudian apa yang akan terjadiP" Ras0lulldh menjawab,"Setelah

itu, akan muncul kekacauan di mana-mana."

Ab0 D6wud meriwayatkan dari hadits Sufyin ats-Tsauri dan Ab0

Bakar bin AyyAsy, Zdtdah, pathar serta Muhammad bin 'Ubaid,

mereka semua meriwayatkan dari jalur'Ashim bin AbCr an-Nujird,

dan ia adalah Ibnu Bahdalah, dari Zarrbin Hubaisy, dari AbdullAh

bin Mas'Crd, dari RasfrlullAh Shallalldhu Alaihi zaa Sallam, beliau

bersabda, "Kalaulah dunia tidak ada lagi kecuali hanla satu hari...."

Zdidah berkata, "Pastilah hari itu akan dipanjangkan." Kemudian

mereka bersepakat pada kalim at, " Hingga diutus di sana seorang laki-

laki dariku atau dari ahli bait-ku lang na?rlan)/a satna seperti namaku

dan nama a1,ahnj,a adalah nama ayahku." Qathar menambahkan, "Ia

mengisi dunia dengan kebenaran dan keadilan, sebagaimana bumi telah

terisi dengan aniala dan kelaliman."

Dalam hadits riwayat SufyAn disebutkan, "Dunia tidak ahan

berakhir hingga bangsa )4rab diptmpin oleh seorang laki-laki dari

keturunan ahli bait-ku lang nam.anya seperti namaku." Demikianlah

yang diriwayatkan oleh Ahmad bin 'Umar bin 'Ubaid dari SufyAn

bin 'Uyainah, dan dari hadits SufyAn ats-Tsauri, yang semuanya

meriwayatkan dari jalur 'Ashim. ImAm at-Tirmidzi meriwayatkan
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dari dua orang Sufy1n dan mengatakan bahwa statusnya hasan

shahih. ImAm at-Tirmidzi juga mengatakan dalam pernbahasan

serupa dari Ali, Abfi Sa'id, Ummu Salamah dan Abfi [{urairah.

ImAm at-Tirmidzi kemudian berkata, 'Abdul JabbAr ibnul-AlA' al*

AthAr rneriwayatkan kepada kami dari SufyAn bin 'Uyainah, dari
'Ashim, d,ari Zarr, dari Abdullih, dari Nabi Shattalldhu Alaihi zua

Sallam, beliau bersabda, 'Akan datang seorang laki-laki dari ahli bait-

ku yng narnanya seperti namahu."'

'Ashim berkata, 'Abff 'Ashim meriwayatkan kepada kami dari AbCr

Hurairah bahwa RasfilullAh Shallalldhu )4laihi zaa Sallam pernah

bersabda, 'Kalaulah dunia tidak ada lagi kecuali hanj,a satu hari,

sungguh AilAh Subhfrnahu wa Ta'dla akan memanjangkan hari itu
hingga datang seorang laki-laki dari ahli bait-ku yng namanJa santa

seperti namakil' (Hadits ini berstatus hasan shahih).

Ab0 DAwud berkata, "Sahal bin TamAm bin Bari'meriwayatkan
kepada kami dari'ImrAn al-QaththAn, dari patAdah, dari Nadhrah,

dari AbCr Sa'id bahwa Ras0lull?rh Shallalhhu Alaihi wa Sallam

bersabda, 'Al-Mahdi itu berasal dari keluargakq dahinya lebar,

berhidung mancung, mentenuhi bumi dengan kebenaran dan keadilan,

sebagaimana bumi telah dipenuhi dengan kelaliman serta perbuatan

aniala. Dan ia berkuasa selama tujuh tahlun."'

AbO DAwud berkata, 'Ahmad bin IbrAhim meriwayatkan kepada

kami dari AbdullAh bin Ja'far ar-Ruqi, dari AbO al-Malih al-

Hasan bin 'Umar, dari ZiyAtd bin Baydn, dari Ali bin Nufail, dari

Sa'id ibnul-Musayyab, dari Ummu Salamah bahwa ia mendengar

Ras0lulldh Shallalldhu i4laihi zta Sallam bersabda, 'Al-Mahdi itu
berasal dari keturunanku, dari putra Fathimah."'

Abdulldh bin Ja'far berkata,'Aku pernah mendengar Abff al-Malih
rnemuji Ali bin Nufail dan ia menyebutkan bahwa Ali bin Nufail
adalah seorang yang shalih." Diriwayatkan oleh Ibnu MAjah dari
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AbCr Bakar bin Ab0 Syaibah, dari Ahmad bin Abdul Malik, dari Abir

al-Malih ar-Ruqi, dart Z\ybd bin BayAn seperti redaksi di atas.

Abfi DAwud berkata, "Muhamrnad ibnui-Mutsannd meriwayatkan

kepada kami dari Mu'Adz bin HisyAm, dari Ubay, dari QatAdah,

dari Shilih ibnul-Khalil, clari kawannya, dari Ummu Salamah, istri'

RasirlullAh Shatlalldhu i4laihi ttta Sallam, beliau bersabda, 'Akan

terjadi perselisihan pada kematian seorang khalfoh hingga keluarlah

seorang dari penduduk Madinah melarikan diri ke Makkah- Kemudian

orang-orang dari penduduk Makkah mendatangi dan mengeluarkainya

dari kota itu, sedangkan ia tidak menyukai kejadian itu. Maka mereka

membaiatryta di antara Rukun dan Maqam. Lalu dikirimlah utusan

dari Syam, serta mereka dihancurkan di Baicld', antara. Makkah lan

Madinah.

Lalu, rrLa nukula orang-orang merytaksikan peristiwa tersebut, datanglah

utusan-utusan dari SyAm kepadanya,juga orang-orang dari penduduk

'Irak dan membaiatnya. Kemudian bangunlah seorang laki-laki dari

suku Quraisy dan diikuti oleh para pamannya. Maka ia mengirimkan

utusan kepada mereka dan mem.erangi mereka. Itulah utusan dimaksud,

dan merugilah orang yang tidak menyaksikan harta rampasan perang,

lalu harta tersebut pun dibagikan. Ia menlperlakukan orang-orang

dengan sunnah Nabi mereka. Islam menjadi kuat dan kokoh di atas

bumi, serta berlangsung selama tujuh tahun, kemudian ia meninggal dan

di s ha latk an ole h orang- oranp; mus lim."'

Abil DAwud berkata, "Hflr0n (Ibnu al-Mughirah) meriwayatkan

kepada kami dari Amrir bin AbO Qais, dari Muthrif bin Tharif

dari Abff al-Hasan, dari HilAl bin Amrfi bahwa ia mendengar Ali

mengatakan, 'Rasfilullith Shallalldhu Alaihi ua Sallam bersabda,

'seorang laki-laki muncul dari balik bukit, ia disebut al-HLrits bin

IIarAn. Sebelumnjta, ada seoranp; laki-lakiyng disebut sebagai Manshitr

membela atau menguatkan keluarga Muhammad, sebagaimana Quratsy

N meneguhkan Rasfilutldh Shatlaltdhu )4laihi wa Sallam, maka wajib

$ U* setiap mukmin untuk membela atau menaatinya-""
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Ibnu Mdjah mengatakan, "Harmalah bin YahyA al-Mishri dan

Sa'id al-Jauhari meriwayatkan kepada karni dari Ab0 Shalih Abdul
Ghaflhr bin DAwud al-HarAni, dari Ibnu I-uhai'ah, dari Abff Zur'ah,

dari Amrfi bin JAbir al-Iladhrarni, dari AbdullAh ibnul-HArits bin

Jaza' az-Zubaidi bahwa RasiilullAh Shallalldhu Alaihi wa Sallam

bersabda, 'Orang-orang dari Timur datang mengokohkan kekuasaan

al-Mahdi;"

lsyarat Nabawiyyah Seputar Derita dan Ketakutan
Keluarga Nabi Sdpeninggal Beliau

Ibnu MAjah berkata, "UtsmAn bin Ab0 Syaibah rneriwayatkan

kepada kami dari Mu'Awiyah bin Hisydm, dari Ali bin ShAlih, dari

Yazid bin AbCr Ziydd, dari IbrAhim, dari Alqamah, dari Abdullflh,
ia nrengatakan, 'Pada saat kami bersama Ras0lulldh Shallalldhu

Alaihi wa Sallam, datanglah beberapa pemuda dari tsani HAsyim.

Saat Ras 0l ullirh S hu I lalldhu A laihi zrt a S a llam melih at mereka, waj ah

beliau rnernucat dan kedua mata beliau berkaca-kaca, serta sikap

beliau pun berubah.

Lalu aku berkata kepada beliau, 'KarniJnelihat di wajah Anda

tanda atas sesuatu yang tidak menTenangkan.' Maka Ras0lulldh

bersabda, 'Sesungguhnya kami adalah Ahli Bait, dan .4lldh telah

memilihhan akhirat unt:uk kami daripada dunia. Sesungguhnya ahli

bait-ku akan menemui derita yng berat serta pengusiran sepeninggalku.

Ilingga datang suatu kaum duri urah Timur, dan bersama m,ereka

dibauta bendera-bendera berao:"na hitant. Pada saat mereka meminta

roti dan tidak diberi, ntaka mereka pun berperang dan m.enang. Lalu
rnerelta diberi apa yng nrcreka minta dan mereka tidak menerintanya,

hingg'a nrcmberikannya kepada seorang laki-laki dari ahli bait-ku. Ia
pun m.emenukiryta dengan keadilan, sebagaimtna ia telah mentsa jenuh

,letrgrtrt kelalinmn. Oleh .telmb ilu, hartngsiafa .vung nctemui pcri.stizua

rlirnakxul, maka datanglah ltepada tn€reltu, nte.skipun koliun harus

(
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merangkak di atas salju.""

I'enjelasan teks ini menunjukkan pada kekuasaan Bani al-AbbAs,

sebagaimana telah dijelaskan mengenai peringatan atas peristiwa

itu pada awal pemerintahan mereka, yaitu pada tahun 132 Hijriyah.

Dan, di dalamnya terdapat petunjuk bahwa al-Mahdi akan datang

setelah penrerintahan Bani al-AbbAs serta dari Ahli Bait, yakni dari

keturunan Fathimah, putri Rasfilullih ShallailAhu Alaihi wa Sallam.

Kemudian dari putra al-Hasan, bukan al-Husain, sebagaimana

telah dinashkan dalam hadits yang telah diriwayatkan dari Ali bin

Abfi Thalib. Hanya Allah Yang Mahatahu.

Ibnu MAjah berkata, "Muhammad bin YahyA dan Ahmad bin

Y0suf rneriwayatkan kepada kami dari 'AbdurrazzAq, dari SufyAn

ats--lsauri, dari KhAlid al-Khazd'i, dari Abff palAbah, dari Asmi'

ar-Rahabi, dari TsaubAn bahwa RasCrlulldh Shallalldhu Alaihi

uta Sallam bersabda, Akan berperang di harta karun kalian tiga

orang, yanff semuanya adalah putra khalifah. Kemudian ia tidak

menjadi milik salah satu dari mereka, lalu muncul bendera-bendera

hitam dari arah Timur. Maka mereka memerangi kalian dengan

peperangan yang belum pernah ada kaum yang berperang seperti

itu sebelumnya.' Kemudian beliau menyebutkan sesuatu yang aku

tidak terlalu hapal redaksi persisnya, tapi kurang lebih seperti ini,

Apabila kalian telah melihatnya, maka baiatlah ia, meskipun kalian

harus merangkak di atas salju. Karena ia adalah khalifah Alldh al-

Mahdi, yang diberi petunjuk."' Ibnu MAjah har-rya sendiri dalam

rneriwayatkan hadits ini dan sanadnya shahih serta tsiqah.

Di sini terlihat secara jelas bahwa yang dimaksud dengan harta

karun dalam kandungan hadits yang disebutkan di atas adalah

Ka'bah. Tiga orang dari putra khalifah saling membunuh untuk

nrengambihrya, hingga pada Akhir Zaman terjadi dan mutrcul

al-Mahdi, serta kenrunculannya akan datang dari negeri-negeri

Tirnur. Tidak seperti yar-rg dikatakan oleh ke.iahilan orang-orang

RLfidhah bahrn'a ia telah ada di sana sekarang. Tipuan yang sangat
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menghancurkan dari setan. Karena, tidak ada dalil atas pernyataan

itu ataupun petunjuk yang sesuai. Tidak dari al-pur'An, Sunnah

ataupun riwayat shahih.

ImAm at-Tirmidzi berkata, "putaibah meriwayatkan kepada kami

dari Rasyidin bin Sa'ad, dari Y0nus, dari Ibnu SyihAb az.-Zuhri,

dari Qabishah bin Dzu'aib, dari AbO Hurairah bahwa RasfflullAh

Shallalldhu Alaihi wa Sallambersabda, Akan muncul dari Khurasan

bendera-bendera hitam, dimana tidak ada sesuatu yang dapat

mengusirnya hingga ia tertancap di IIiyA'."'

Ini adalah hadits yang berstatus gfuartb, dan bendera-bendera hitam

dimaksud bukanlah bendera yang dibawa oleh AbCr Muslim al-

Khurasdni, yang dengannya ia merebut kekuasaan Bani Umayyah

pada tahun 132 Hljriyah. Tetapi, bendera-bendera hitam lain

Srang datang menyertai al-Mahdi. Dan ia adalah Muhamrnad bin

AbdullAh al-Alawi al-fathimiyi al-Hasani. Allah memperbaikinya

dalam waktu satu malam, yaitu menerima tobatnya, memberinya

pertolongan dan menp;ilhaminya dengan rnemberi petunjuk setelah

keadaannya yang tidak seperti itu sebelumnya. Ia dikuatkan dengan

dukungan orang-orang dari penduduk Timur yang mernbelanya

dan tnenegakkan kekuasaan serta mengokohkan pilar-pilarnya.

Bendera mereka.juga hitam. Pakaian yang dikenakannya berbalut

ketenangan. Sebagaimana bendera &.asfilullAh Shallalldhu Alaiht

wa Sallamdahulu adalah hitam, yang disebut dengan al-'Iqdb.

Sementara Khalid ibnul-Walid telah menancapkannya di wilayah

ats-'fsaniyyah yang berada di Timur Darnaskus ketika nrenu.ju

'lrak. Hingga bendera itu pun dikenal dengan ats-T'santy1ah.

Maka bendera itu sekarang disebut dengan Tsaniylah al-'Iqib. Ia

merupakan siksa bagi oranff-orang kafrr dari penganut Nasrani

Rornawi dan Arab. Ia rnenguzrtkan sebuah akhir yang indalr bagi

harnba-hamba AllAh yang beriman dari kaum MuhAjir dan Anshdr.

Juqa bagi oran€f-orartg yang bersama mereka dan yang setelah

mereka, hingga }{ari Penrbalasatt keiak. Dan segala puji hanyalah ffi



An-Nihdyatu fr al-Fit6ni wa al-Mal6himi

milik Allnh. Dernikian pula ketika Ras0lullAh ShallailAhu Alaihi ua
Sallam metnasuki kota Makkah pada hari penaklukannya, di atas

kepala beliau terdapat ImArnah berwarna hitam.

Dalam sebuah riwayat disebutkan, beliau memakai ImAmah

berwarna hitam di atas putih. Shalawat beserta salAm semoga

senantiasa tercurah kepada beliau ShallailAhu Alaihi zaa Sallam.

Yang dimaksud dengan al-Mahdi yang terpuji dan yan[ clijanjikan

kedatangannya pada Akhir Zaman adalah yang keluarnya berasal

dari arah Timur dan ia dibaiat di Baitullah, sebagaimana diberitakan

dalam sebagian hadits. Kami telah membahas tentang al-Mahdi,

dan segala puji hanyalah miiik Anah.

I bnu MAj ahj uga berkata, "Nashr bin Ali al-Jahadhami meriwayatkan

kepada kami dari Muhammad bin MarwAn al-'Uqaili, dari'ImArah

bin Ab0 Hafshah, dariZaid al-AmA, dari Ab0 ash-Shiddiq an-NAji,

dari AbO Sa'id al-Khudri bahwa RasfilullAh Shallalld.hu Alaihi wa

Sallam bersabda, 'Akan ada al-Mahdt dalam umatku. Apabila pendek

nla.eanja, maka tujuh; dan.jika tidak, maka sembilan. Umatku menikmati

kenikmatan yang mereka belum pernah mendengar yang seperti itu sama

sekali. BunLi memberikan makanan-makanannya dan tidak men1impan

sesuatu pun dari itu, serta harta pada hari itu berlimpah-ruah. Seorang;

laki-laki meminta, 'Wahai al-Mahdi, berilah aku.' Maka ia berkata,

Ambillahl""

ImAm at-Tirrnidzi berkata, "Muhammad bin Ja'far meriwayatkan

kepada karni dari Syu'bah, dartZard al-AmA, dari Abfi ash-Shiddiq

an-NAji, ia tneriwayatkan dari Abir Sa'id al-Khudri, dan berkata,

'Karni takut akan terjadi sesuatu sepeninggal Nabi Shallulldhu

Alaihi wa Sallant. Karni pun memutuskan untuk bertanya kepada

beliau. Maka RasfflullAh ShallailAhu Alaihi uta Sallam nrenjarvatr

dengan bersabda, 'Se:;ungguhnla akan ada al-Mahdi dalum umotku,

dan ia akon heluar untuk hidup lima, tujuh atatt sembilan tahun. Sertrang

laki-taki datang kepadanya dan berkata,'trttahai al-Mahd?, berilah aku

il
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sesuatu.' Maka bajun.ya dibentangkan dan diberikan kepada ora?Lg lang
meminta apa yang dapat ia bazaa"" (Hadits ini berstatus hasan).

Riwayat tersebut telah diriwayatkan melalui banyak sumber dari

.jalur Abir Sa'id al-Khudri, dari RasCrlullAh ,\hallalldhu Alaihi wa

Sallam. Demikian pula dengan Abir ash-Shiddiq an-NAji yang

namanya adalah Bakar bin Amrfr. Dikatakan pula, namanya adalah

Bakar bin Qais.

Semua itu menunjukkan bahwa masa yang paling lama adalah

sembilan tahun dan yang paling pendek adalah lima atau tujuh

tahun. Mungkin saja ia adalah seorang khalifah yang berusaha

untuk memakmurkan rakyatnya, hanya Allah Yang Mahatahu.

Pada masa itu, buah-buahan sangat banyak dijumpai, hasil panen

melimpah, seluruh kebutuhan hidup terpenuhi, dan pemerintahan

yang berkuasa sangat tenang tanpa kendala berarti. Aturan agama

ditegakkan, para musuh merasa enggan dan kebaikan selalu

mewarnai hari-harinya.

ImAm Ahmad berkata, "Khalaf ibnul-Walid meriwayatkan dari

'Ubad bin 'Ubdd, dari KhAlid bin Sa'id, dari Abfi al-WadAk, dari

AbCr Sa'id, seorang laki-laki berkata, 'Demi Allah, tidaklah datang

kepada kita pemimpin, melainkan ia lebih buruk daripada yang lalu.

Dan tidak ada tahun, melainkan ia lebih buruk daripada yang telah

lalu.' Kalaulah aku tidak pernah mendengar perkataan RasirlullAh

Shallalhhu Alaihi wa Sallam, maka pasti aku akan berkata seperti

apa yang ia katakan.

Aku mendengar Rasfflulldh Shallalldhu Alaihi wa Sallam bersabda,

' S e sungguhny a para p eminpin kalian adalah pemimp in y ang meneb arkan

harta berlimpah-ruah dan tida.k dapat dihitung. Seoranl; laki-laki

datang meminta kepadanltu sambil berkata, AmbiLLah!' Maka ia pun

membentangkan pakaiannya dan melinpahinya dengan pemberian."'

Kem udi an Ras 0l ull dh S hallalldhu A laihi w a S allam memben tan gkan
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selimut kasar yang berada di pundak beliau, menceritakan apa

yang dilakukan laki-laki tersebut, kemudian menyatukan ujung-

ujungnya seraya berkata, 'Maka ia mengambilnya dan kemudian

pergi!" Imdm Ahmad hanya sediri meriwayatkan redaksi ini dari

.jalur tersebut.

Ibnu MAjah berkata, "Hudbah bin Abdul Wahhib meriwayatkan

kepada kami dari Sa'ad bin Abdul Junaid, dari Ja'far, dari .f,li,bin

Ziydd al-YamAni, dari'Ikrimah bin AmmAr, dari IshAq bin Abdullih
bin AbO Thalhah, dari Anas bin MAlik bahwa ia mendengar

Ras0lulldh Shallalldhu )4laihi uta Sallam bersabda, 'Keturunan dari

)4bdul Muththalib yang merupakan pembesar dari penduduk surga

adalah aku (Nabi), Hamzalt, Alt, Jafar, al-Hasary al-Husain, dan al-

Mahd?;"

Syaikh kami, al-HajjAj al-Maziy, mengatakan, "Demikianlah yang

terdapat dalam kitab Sunan Ibnu MAjah, dan dalam sanad ini
disebutkan Ali bin Ziy\td al-Yamini, yang benar adalah Abdullih
binZiydd as-Suhaimi."

Penulis berpendapat, "Demikian yang disebutkan oleh ImAm al-

Bukhdri dalam kitab at-Tarikh dan Ibnu AbO HAtim dalam kitab

al-Jarh wa at-Ta'dil, ia (AbdullAh bin Ziydd as-Suhaimi) adalah

seorang laki-laki yang tidak diketahui, dan hadits ini berstatus

munkar."

Sedangkan hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu MAjah dalam

Sunan miliknya mengatakan, "Y0nus bin Abdul AIA meriwayatkan

kepada kami dari Muhammad bin Idris asy-SyAf i, dari Muhammad

bin Khfllid al-Jundi, dari AbAn bin ShAlih, dari al-Hasan, dari Anas

bin MAlik bahwa sesungguhnya Ras0lulldh Shallalldhu Hlaihi

zaa Sallam bersabda, 'Perkara manusia tidak akan bertambah berat,

kecuali jika diiringi dengan keluh-kesah. Tidak tampak indah dari

il
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urusan dunia, melainkan akan menjauhkan penikmatnya dari kecintaan

AllAh. Tidak ada manusia yang mencintai dunia, melainkan ia akan

bertambah bakhil. Dan Kiam.at tidak akan menimpa, kecuali atas orang-

orang lang pating jahat. Dan tidak ada al-Mahdi, melainkan 'isA putra

Maryam."'

Hadits ini masyhur melalui Muhammad bin KhAlid al-Jundi ash-

Shan'Ani, tukang adzan dari Syaikh asy-Syflfi, dan banyak orang

yang telah meriwayatkan darinya, dan ia bukanlah seorang yang

tidak diketahui sebagaimana dikatakan oleh al-Hflkim. Bahkan telah

diriwayatkan dari Ibnu Mu'ayyan bahwa ia adalah perawi yang

tsiqah (kuat). Akan tetapi, dari para Perawi yang meriwayatkan

dari jalurnya, dari Abdn bin Ab0 Ayydsy, dari al-Hasan al-Bashri,

riwayat ini berstatu s mursal. Dan pernyataan itu disebutkan oleh

Syaikh kami dalam kitab at-Tahdztrb dari sebagian orang bahwa ia

menyaksikan ImAm asy-SyAfi'i dalam mimpi berkata, "Yunus bin

Abdul AIA berdusta atasku dan ini bukanlah dari hadits riwayatku'''

Penulis berpendapat, Yitnus bin Abdul AIA ash-Shidqi termasuk

dari orang-orang yang tsiqah (dapat dipercaya), yang itu tidak

dapat diragukan hanya karena mimpi seseorang.

Pada penjelasan hadits di atas tampak secara jelas kepicikan

pendapat yang menyelisihi hadist-hadits lain yang telah kami

sampaikan dalarn pernyataan bahwa al-Mahdi bukanlah'isff Putra

Maryam. Sementara ia telah munctyl sebelum turunnya'isA Putra

Maryam. Hanya Allah Yang Mahatahu.

Selanjutnya, pada penelaahart persoalan di atas tidak menafikan

bahwa maksud dari pernyataan yang mengemuka, yakni al-

Mahdi adalah 'tsA Putra Maryam. Akan tetapi, tidak menutup

kemungkinan pula bahwa al-Mahdi adalah orang lain, bukan 'tsA

Putra Maryam. Hanya Allah Yang Mahatahu.
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Akan Bertambah Banyak Petaka di Akhir
Zaman, Walau Terdapat Kaum yang Shalih

di Tengah-tengah Mereka

Imdm al-BukhAri berkata,'Malik bin IsmA'il tneriwayatkan kepada

kami dari Ibnu 'Uyainah, dan ia mendengar dari az-Zuhri yang

meriwayatkan dari 'Urwah, dari Zainab binti lJmmu Salamah,

dari Ummu Habibah, dari Zainab binti Jahsyin bahwa Ras0lullAh

Shallallhhu j4laihi wa Sallant bangun dari tidur beliau dengan wajah

memerah seraya berkata, 'Tidak ada llah selain AilAh. Kecelakaan

bagi orang Arab dengan keburukan yng telah mendekat atas mereka.

Hari ini, dan dibukanj,a dinding I:a'jftj dan Majfrj adalah sepertt

kondisi saat ini; sarubil beliau menggabungkan tangan yang memberikan

isyarat sembilan puluh atau seratus tahun yang akan datang.' Kemudian

ditanyakan kepada beliau, Apakah umat Islam kala itu telah tiada

atau di sisi mereka masih terdapat orang-orang yang shAlih?'

Ras0lullih menjawab, 'Benar, umat Islam saat itu masih ada. Namun,

telah banyak kejahatan di mana-mana."'

Demikianpula apayangdiriwayatkan oleh ImAm Muslim dari Amr0

an-Ndqid, dari SufyAn bin'Uyainah bahwa SufyAn menggabungkan

kedua tangannya yang mengisyaratkan sepuluh. Begitu pula apa

yang diriwayatkan oleh Harmalah dari [bnu Wahab, dari Y0nus,

dari az-Zuhri dengan rnenunjukkan ibujari sertajari telunjuknya.

Kemudian diriwayatkan dari AbCr Bakar, dari Ibnu Ab0 Syaibah

dan Sa'id bin Amrff, dari Zuhair bin Harb, dari Ibnu AbCr 'Umar,

dari SufyAn, dari az-Zuhri, dari Zainab, dari Habibah, dari LJmmu

Habibah, dartZainab dan di sana berkumpul dua orang t6bi'in, dua

Zatnab dan dua istri Ras0lull?th Shallalldhu )4laihi wa Sallam, serta

empat orang sahabat dari kaum wanita.

ImAm al-BukhAri berkata, "Mffsi bin Ismi'il rneriwayatkan kepada

kami dari Wuhaib bin Thdwus, dari ayahnya, dari Abfi Hurairah,

dari Ras0lulldh Shallalldhu Alaihi uta Sallam, behau bersabda,

x
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'Pada hari tersebut dibuka dinding Yaljfij dan Maiirj seperti ini.'

Sembari Wuhaib mengitung angka yang mengisyaratkan hitungan

kesernbilan puluh." LnAm Muslim juga meriwayatkan dari hadits

Wuhaib, seperti redaksi tersebut.

ImAm al-Bukhiri meriwayatkan dari hadits az-Zuhri, dari Hindun

binti al-t{6rits al*Fartsiyah bahwalJmmu Salaman, istri Ras0lullAh

S halluilAhu Alaihi wa S allam, per nah berkata, "RasirlullAh terbangun

dari tidur beliau pada suatu malam dengan terkejut seraya berucap,

' Subhdnallilh (Mahasuci AilAh). Apa yng diturunkan dari para peniaga

pada malam ini? Apa jtang diturunkan dari petaka? Siapakah yang

akan mernbangunkan pemilik-pemilik kamar agar mendirikan shalat?

Berapa banyah orang lang berpakaian di dunia, tapi tidak berpakaian

di akhirat?"

lsyarat Nabawiyyah Seputar Banyaknya Petaka

di Kalangan Dunia lslam

ImAm al-Bukh6ri dan Imdm Muslim meriwayatkan hadits dari

az-Zuhri, dari 'Urwah, dari UsArnah bin Zaid bahwa RasCrlullAh

Shallaltdhu i4taihi wa Sallamberada di atas salah satu benteng yang

ada di Madinah, dan bertanya, "'Apakah kalian melihat apa yng
aku saksikan?" Para sahabat nrenjawab, "Tidak." RastlullAh pun

berkata, "sungguh aku melihat petaka yng datang ke rumah-r'umah

kalian seperti jatuhnjta tetesan air hujan."

Diriwayatkan pula hadits dari az-Zuhri, dari Sa'id, dari Abff

Hurairah, dari Rasfrlullih Shullalhhu i4laihi uta Sallam, beliau

bersabda, "Zaman semakin mendekati akhirnya, ilmu berkurang,

ditemui kekikiran, munculpetaka, dan banyak huru-haru." Para sahabat

bertanya, 'Apakah yang engkau maksudkan, wahai Ras0lullAh?"

Ras0lullAh S hallalldhu A laihi w a S allam melanj utka n, " Pembunu han

..., pembunuhan." Dtrtwayatkan pula dari az-Zultri, dari Humaid, ffi
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dari Ab0 Hurairah, kemudian diriwayatkan dari al-Amasy, dari

SufyAn, dari AbdullAh bin Mas'0d dan Abir MfisA.

Periode Awal Masih Lebih Baik
daripada Setelahnya '.'.

Imim al-BukhAri berkata, "Muhammad bin Yfisuf meriwayatkan

kepada kami dari Sufyin, dari az-Zuba\r bin Adi, ia

mengatakan, Anas bin Mdlik datang kepada kami, dan kami pun

rnengonfirmasikan kepadanya mengenai apa yang kami terima

dari al-HajjAj. Ia pun berkata,'Bersabarlalt" karena sesungguhnya

tidak datang kepada manusia suatu zaman, melainkan lang setelahnya

lebih buruk daripada sebelumnya, hingga kalian menemui Rabb kalian.'

Aku juga mendengar berita itu dari Nabi kalian."

Diriwayatkan oleh ImAm at-Tirnridzi dari hadits ats-Tsauri dan ia

berkata, "statusnya hasan shahth." Hadits ini banyak dibicarakan

para ahli dengan lafazh yang berbeda-beda, yakni, "Setiap tahun,

dan kondisi kalian bertambah buruk."

lsyarat Nabawiyyah Seputar Petaka Dahsyat
yang Pasti Akan Te{adi

Diriwayatkan oleh Imim al-BukhAri dan ImAm Muslim hadits dari

az-Zuhri, dari Sa'id ibnul-Musayyab, dari Ab0 Salamah, dari AbO

Hurairah bahwa Ras0lullAh Shallalldhu i4laihi wa Sallam bersabda,

" Akan terjadi petaka, dan orang yanp; duduk darinya lebih baik daripada

orang yang berdiri, orang lang berdiri masih lebih baik daripada orang

yang berjalan, serta orang yang berjalan lebih baik daripada orang

jtang berlari-lari kecil. Barangsiapa berusaha mengalahkannya, maka

ia sudah membuatnya lebih unggul. Dary siapa saja yang mendapati

tempat untuk berlindung di dalamnya atau suatu perlindungary maka
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hendaknya ia seg;era berlindung dengan itu." Dtrtwayatkan pula oleh

ImAm Muslim dari Abir Bakrah dengan redaksi yang lebih singkat

dari ini.

Dihilangkan*Nya Sikap Amanah dari
Hati Manusia

Imim al-BukhAri berkata, "Muhammad bin Katsir meriwayatkan

kepada kami dari SufyAn, dari al-Amasy, dari Wahab, dari

Hudzaifah, ia mengatakan, 'RasfflullAlt Shallalldhu Alaihi wa

Sallam memberitahukan kepada kami dua had?ts yang aku telah

menyaksikan salah satu dari keduanya dan aku sedang menunggu

saat tibanya yang satu lagi, jika AllAh Subhdnahu wa Ta'Ala

mengizinkan. Beliau bersabda, 'sesungguhnya amanahturun ke dasar

hati orang-orang, kemudian mereka bel'ajar al-Qur'dn dan belaiar as-

Sunnah.'

Ras0lullAh Shallalldhu i4laihi wa Sallam mengatakan kepada kami

mengenai pengangkatan amanah, seraya bersabda, 'Seorang laki-

laki tidur sesaat, maka amanah ditarik dar,i hatinya dan bekasnya masih

seperti bekas bintik-bintik. Kemudian tidur sesaat, maka amanah ditarik

dari hatinya dan bekasnla seperti bekas terkenajilatan api. Seperti bara

jtang diletakkan di kakimu dan membuatnya terkelupas, lalu engkau

ruelihatnya membengkak, serta di dalamryta tidak terdapat isi apa-

apa kecuali air. Maka orang-orang memasuki waktu pagi, lalu mereka

melakukan jual-beli dan nyaris tidak ada seorangpunyang menunaikan

am.anah. Maka dikatakan, 'sungguh dalam Bani fulan ada seorang

laki-laki yang jujur.' Hingga banyak orang mengatakan tentang laki-

laki itu, 'Betapa btjaknya ia, betapa baiknya ia, dan betapa sabar serta

kuatnya ia.' Sementara di hatinya tidak ada keimanary meski seberut

biji sawi sekalipun. Telah datang kepadaku suatu zaman, dan aku tidak

peduli siapa yng telah aku baiat dari kalian. A?abila ia seorang muslim,

maka dikembalikan kepada Islam. Dan apabila Tahudi atau Nasrani,
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m.aka ia kembalikan pada apa yang ia usahakan. Sem.entara hari ini

aku tidak membaiat melainkanfulan danfulan."" Dviwayatkan oleh

ImAm Muslirn hadits dari al-Amasy.

lsyarat Nabawiyyah Seputar Petaka yang akan
Muncul dari Belahan Timur Bumi

ImAm al-Bukhdri meriwayatkan hadits dan az-Zuhri, dari SAlim,

dari ayahnya dan dari hadits al-Laits, dari NAfi', dari Ibnu 'Umar

bahwa sesungguhnya RasCrlull?th Shallallihu Alaihi wa Sallam

berdiri di samping mimbar dan menghadap ke arah Timur sambil

bersabda, " Ketahuilah bahuta sesungguhnya fitnah yang ada di sini

akan terbit dari arah terbitnya tanduk setan." Atau beliau bersabda,

"Cahaya matahari." Diriwayatkan oleh ImArn Muslim hadits dari

az-Zuhri, dari SAlim, dari ayahnya, dan hadits dari al-Laits, dari

Nafi'.

Diriwayatkan pula oleh ImAm Ahmad darijalur AbdullAh bin Dinflr,

serta oleh Imim ath-Thabrini dari riwayat Athiyah, keduanya

berasal dari jalur Abdullih bin 'Umar RadhiailAhu Anhumi.

lsyarat Nabawiyyah Seputar Sikap lri dari yang
Masih Hidup kepada Mereka yang Sudah Mati

ImAm al-BukhAri berkata, "Ismd'il meriwayatkan kepada kami dari

Malik, dari AbO az-Zindd, dari al-Araj, dari Ab0 Hurairah bahwa

ia mendengar Rasirlullilh Shallallhhu i4laihi wa Sallam bersabda,

'Tidak akan terjadi Kiamat, hingga seorang laki-laki melintasi kuburan

seseorang dan berkata,'Seandainya aku menjadi dirirya."'

N
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lsyarat Nabawiyyah Seputar Kembalinya Berhala
Sebagai Sesembahan Dalam Bentuk Berbeda

ImAm al-BukhAri barkata, 'Ab0 al-YamAn meriwayatkan kepada

kami dari Syu'aib, dan az-Zuh ri, dari Sa'id ibnul-Musayyab bahwa

Abir Hurairah mendengar Ras0Iull?rh Shallalldhu Alaihi wa Sallam

bersabda, 'Tidak akan terjadi Kiamat, sampai aurat kaum zuanita

dibuka dan mewarnai rumah-rumah ibadala serta penguasa yang lalim

menjadi tenlpat piakan umat, sebagaimana orang-orang sebehtm kalian

menlembah berhala pada masa jahiliah."'

lsyarat Nabawiyyah Seputar Kekayaan Alam yang
Mengakibatkan Perpecahan di Antara Manusia

ImAm al-BukhAri berkata, "UbaidillAh bin Sa'id al-Kindi

meriwayatkan kepada kami dari'Uqbah bin KhAlid, dari'UbaidillAh,

dari Habib bin Abdurrahmdn, dari kakeknya, Hafsh bin 'Ashim,

dari Ab0 Hurairah bahu'a RasfilullAh Shallalldhu i4laihi zva Sallam

bersabda, 'Tanah-tanah datar di tepian bukit yng menjadi jalan bagt

sumber air penduduk di bazuahnya akan dteksplofiasi demi mencari harta

berupa emas. Oleh karena itu, barangsiapa yang menjumpai letak tempat

tersebut, janganlah mengambil sesuatu pun dari sana."'

'Uqbah berkata, 'AbdullAh rneriwayatkan kepada kami dari

Abfi az-ZitrAd, dari al-Araj, dari Abir Hurairah, dari RasfilullAh

ShallailAhu Alaihi uta Sallam seperti redaksi di atas. Hanya saja

terdapat tambahan redaksi, 'Bukit itu menjadi lerbelah (mendatangkan

bencana) karena kandungan emas yang dieksploitasi berlebihan dan tidak

memzr hatikan eko sistem."'
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Demikian pula yang diriwayatkan oleh Im6m Muslim dari hadits
'Llqbah bin Khalid dari dua arah, kemudian ia meriwayatkan dari
'Uqbah dari Ya'qirb bin AbdurrahmAn, dari Suhail, dari ayahnya,
dari Abfi Hurairah bahwa Rasirlullah shallaildhu i4taihi wa sallam
bersabda, "Dan tidak akan terjadi Kiamat, hingga sumber alam berupa
bukit yang mengandung emas diperebutkan, d.imana manusia saling
membunuh karenanya. Juga akanterbunuhdalam seratus orang sembilan
puluh sembilan orang, dimana setiap orang dari mereka berkata,'semoga
akulah jt ang s e lamat."'

Kemudian diriwayatkan hadits dari Abdullah ibnul-HArits bin
Naufal, dimana ia mengatakan, 'Aku sedang berdiri bersama
ubay bin Ka'ab di bawah naungan benteng His6n. Lalu ia berkata,
'Manusia masih berselisih dengan leher mereka dalam mencari
urusan dunia.' Aku pun berkata, 'Benar., Ia mengatakan bahwa
sesungguhnya Rasirluilah shallalldhu )4raihi zua Eallam pernah
bersabda, 'sumber dajta alam berupa air akan menjadi rebutan karena
terdapat kandungan emas di dalamnya. Maka dari itu, manakala orang-
orang mendengar kejadian tersebul mereka berjalan menuju kepadaryta.

Lalu seseorang dari mereka berkatq 'seandainjta kita biarkan orang-
orang ruengambil darinya, pastilah senxua akan membazuanya.,

Rasfilulldh shallalldhu zlnihi zaa sallam kemudian melanjutkan,
'Maka orang-orang saling membunuh karenanlta dan akan terbunuh
dalam setiap seratus orang, sembilan puluh sembilan orang!,,

lsyarat Nabawiyyah Seputar Munculnya Dajjal
Sebelum Terjadinya Kiamat

Imdm al-Bukhari berkata, 'Abfr al-yaman meriwayatkan kepada
kami dari Syu'aib, dari Ab0 az-zindd, dari Abdurrahma,, dari
Abfi Hurairah bahwa Ras0lulldh shaltaililhu Ataihi ua sallam
bersabda, 'Tidak akan terjadi Kiamal hingga d,ua gorongan besar

saling membunuh dan akan terjadi pembunuhan besar-besaran di antara
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keduaryta. Dan perkara mereka adalah satu. Juga sampai ada Dajjal

pendusta yang mendekati jumlah tiga puluh, dimana senlua mengaku

bahuta ia adalah rasul Alldh. Sampai ditariknya ilmu, banyak terjadi

gempa, zarnan semakin berdekatan, muncul berbagai petaka (fitnah),

banyak teryadi kekacauan, yang dimaksud adalah pembunuhan. Dan

sam.pai rnelimpahnjta harta, hingga seorang pemilik harta resah

mengenai siapa yang akan menerima sedekahrya. Sampai ketika ia

menautarkannya, lalu berkatalah orang )ang diberi tautaran, Aku tidak

membutuhkannya lagi' Juga sampai orang-orang berlomba-lomba

untuk meninggikan bangunan, sehingga seorang laki-laki yang melintasi

huburan seseorang ia berkata, 'seandainya aku yang menjadi dirinita.'

Dan sampai matahari terbit dari tem.pat terbenamnlta (Barat), serta

tatkala ia telah terbit dan orang-orang melihatnya, mereka sentua ?un

beriman. Itulah saat tidak lagi ada manfaat keintanan seseorang untuk

dirinya yang belum beriman sebelum itu atau belum pernah berbuat

kebaikan dalam keimanannl a.

Benar-benar terjadi Kiamat, sementara dua orang laki-laki telah

menggelar pakaian mereka di antara keduanya, dimana keduanya

tidak jadi berjual-beli dan tidak pula melipatnya. Sungguh benar-

benar terjadi Kiamat, dimana seorang laki-laki telah selesai memerah

susu dari untanya lang mengeluarkan baryak Nts4 lalu ia pun tidak

meminumnya. Benar-benar terjadi Kiamat, dimana seorang laki-laki

yang menghiasi kolamnla, lalu ia pun tidak mengisinya dengan air.

Sungguh benar-benar terjadi Kiamat, sehingga seseorang yang sudah

mengangkat makanannya sampai di mulutnya, maka ia tidak ladi
memakannya."'

ImAm Muslim berkata, "Harmalah bin YahyA at-Tajibi

meriwayatkan kepada kami dari Ibnu Wahab, dari Yirnus, dari

Ibnu SyihAb, dimana Ab0 Idris al-KhaulAni mengatakan bahwa

Hudzaifah ibnul-YamAn berkata, 'Demi Allah, aku adalah orang

yang paling mengetahui semua petaka (fitnah) yang akan terjadi

di antara aku dan hari Kiamat. Mengapa aku? Karena Ras0lullih
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ShallallAhu i4laihi zuu Sallarru mengatakan rahasia seputar masalah

tersebut kepadaku dan tidak memberital-rukan kepada orang lain
selain aku. Rasfflullbrh Shallalldhu Alaihi zta Sallam sedang berada

di suatu pertemuan Jang aku ada di sana, lalu beliau berbicara

mengenai petaka (fitnah). Maka beliau berkata dan menghitung

petaka ttu,'Di antaranla tiga jtang nyaris tidak meninggalhan sesuatu.

Dan dari ketiganjta ?etaka yang seperti angin di musim panas, udr\
yng kecil serta ada pula yang besar." Lalu l{udzaifah berkata, 'Maka

semua orang pergi, selain aku."'

Diriwayatkan oleh ImAm Muslim, hadits dari Zuhair, dari Suhail,

dari ayahnya, dari AbO Hurairah bahwa Ras0lulldh Shallalldhu

i4laihi uta Sallam pernah bersabda, "Apabila wilayah 'Irak telah

dikuasai, demikian pula dirham dan barang berharga lainnya, wilajtah

Sydmjuga dikuasai sumber alam serta dinarnya, negeri Mesir dikuasai

peninggalan sejarah dan dinarnla, rnaka sungguh kalian telah kembali

sebagaimana awal kalian. Dan kalian telah kembali sebagaimana azual

kalian. Dan, sungguh kalian telah kembali sebagaimana au.,al kalian."

Daging dan darah AbCr Hurairah memanas mendengarkan riwayat

itu.

hnArn Ahmad berkata, "IsmA'il meriwayatkan kepada kami dari al-

Jariri, dari Ab0 Nadhrah, ia mengatakan, 'Kami sedang bersama

JAbir dan ia mengatakan, 'Penduduk 'Irak akan mengalami kejadian

dimana dirham dan qafiz mereka tidak bernilai bagi mereka.'Kami

bertanya, 'Kenapa peristirva itu bisa terjadi?' Ia menjawab, Akibat
dominasi orang-orang asing, dimana mereka yang menentukan

semua itu.' Kemr"rdian ia berkata, 'Penduduk SyAm akan mengalarni

dimana dinar dan mady mereka tidak menghasilkan (tidak laku)

bagi mereka.' Kami bertanya,'Dari mana itu?' Ia menjawab, 'Dari

arah Romawi, dimana merekalah yang menghalangi.' Kemudian

ia dianr sejenak, lalu mengatakan bahwa Ras0lullAh Shallalhhu

)4laihi uta Sallampernah bersabda, Akan ada di akhir uruatku seorang

kha$oh lang mery)ebarkan harta benda dengan berlintpah, sehinggo
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tidak terhitung." Al-Jariri berkata, 'Maka aku berkata kepada Ab0

Nadhrah dan AbO al-Ali' bahrva sepertinya ia adalah 'Umar bin

Abdul 'Aziz.' Ia menjawab, 'Bukan."'

Diriwayatkan pula oleh hnAm Muslim hadits dari al-Jariri dengan

redaksi yang serupa.

ImAm Ahmad berkata,'Abir 'Amir meriwayatkan kepada kami dari

Aflah bin Sa'id al-Ansh0ri -salah seorang Syaikh penduduk QubA'

dari golongan Anshir-, dari Abdull6h bin RAfi', pelayan lJmmu

Salamah, bahwa Abff Hurairah mendengar Rasfflulith ShallailAhu

i4laihi wa. Sullam bersabda, 'Apabila hidup kalian panjang sesaat, akan

kalian lihat sebuah kaum3tang memasuki waktu pagi dengan kemurkaan

dari ,4lldh dan pergt dalaru laknat-Nya. Di tangan mereka terdapat

sesuatu seperti ekor sapi."'

Diriwayatkan oleh ImAm Muslim dari Muhammad bin AbdullAh

bin Numair, dari Zaid ibnul-HubAb, dari Aflah bin Sa'id.

lsyarat Nabawiyyah Seputar Munculnya Dua
Golongan Calon Penghuni Neraka

Diriwayatkan dari Zahar bin Harb, dari Jarir, dari Suhail, dari

ayahnya, dari Abfi Hurairah bahwa Ras0lullih Shallalldhu i{laihi
wa Sallaru pernah bersabda, "Dua golongan dari penduduk neraka

yang aku belum pernah melihat mereka adalah suatu kaum yang bersama

mereka terdapat cambuk seperti ekor lembu, yang dengannla mereka

gunakan untuk memukul orang. Dan wanita-utanita yng berpakaian

tetapi telanjang, dimana mereka memiringkan dan ntengangguk-

anggukkan keltala seperti punuk unta yng condong. Mereka. tidak akan

masuk surga dan tidak akan mendapati baunya. Dan. sesungguhnya bau

xnga itu bisa dicium dari jarak perjalanan in.i da'n ini,."'
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Masa Dibolehkannya Meninggalkan
Amar Ma'ruf Nahi Mungkar

ImAm Ahmad berkata, "Zaid bin Yahyi ad-Dimasyqi meriwayatkan

kepada kami dari Ab0 Sa'id, dari Makh0l, dari Anas bin MaIk
bahwa ditanyakan kepada Ras0lullAh ShallallLhu )4laihi zua Sallam,

'Wahai Ras0lulldh, kapankah kami meninggalkan menyeru kepada

kebaikan dan mencegah dari kejahatanP' RasfilullAh ShallailAhu

Alaihi wa Sallam menjawab, 'A?abila telah muncul pada kalian seperti

yng telah muncul pada Bant Isrdll. Apabila kerusakan telah njtata

pada sisi para pembesar kalian dan ilmu ada pada orang-orang rendah

kalian (orang-orang bodoh), serta kekuasaan ada pada anak-anak kecil

di antara kalian.' Diriwayatkan oleh Ibnu MAjah dari al-Abbds

ibnul-Walid ad-Dimasyqi, dari Zaidbin YahyA bin'Ubaid, dari al-

Haitsam bin Humaid, dari Abfi Ma'bad Hafshin bin GhailAn, dari

MakhCrl, dari Anas, dimana ia kemudian menyebutkan seperti apa

yang dimaksud.

'lsyarat Nabawiyyah Seputar Kabar Banyaknya
Manusia Keluar dari Agama Islam

ImAm Ahmad berkata, "Mu'Awiyah bin 'Umar meriwayatkan

kepada kami dari Abir IshAq, dari al-Auzd'i, dari Ab0 Ammir, dari

tetangga JAbir bin AbdullAh, ia mengatakan, Aku datang dari

perjalanan, dimana JAbir mendatangikuT untuk memberi salam

kepadaku, maka aku berbicara mengenai perpecahan manusia

dan apa yang mereka perbuat sehingga membuat JAbir menangis.

Kemudian ia berkata, Aku mendengar Rasfilulldh Shallallilhu

Alaihi wa Sallant bersabda, 'Sesungguhnlta manusia masuk ke dalam

agama All6h dengan berbondong-bondong dan akan keluar dengan

b e r b on do ng- b on dong p ul a."
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lsyarat Nabawiyyah Seputar Orang yang
Memegang Teguh Agama Pada Akhir Zaman

Seperti Menggengam Bara Api

ImAm Ahmad berkata, "YahyA bin IshAq meriwayatkan kepada

kami dari Ibnu Lami'ah, dari Abfr YCrnus, dari Ab0 Hurairah. Dan

Hasan berkata, AbO Lami'ah meriwayatkan kepada kami dari Abff

Yfinus, dari AbO Hurairah bahwa RasfflullAh ShallailAhu Alaihi wa

Sallam pernah bersabda, 'Celakalah Orang Arab dengan kejahatan

yang telah mendekat. Petaka bagaikan kepingan malam itang gelap.

Orang yng berpegang teguh pada agamanya pada hari itu seperti

seorang yang tengah menggenggam bara api."" Atau dikatakan, 'Di

atas duri.' Sedangkan Hasan berkata dalam haditsnya dengan

redaksi,' Laksana menginj ak duri.""

lsyarat Nabawiyyah Seputar Banyaknya
Jumlah Kaum Muslim Akhir Zaman,
Tapi Seperti Buih di Tengah Lautan

ImAm Ahmad berkata, 'AbO Ja'far al-MadAini menceritakan

dari Abdushshamad bin Habib al-Azdh/, dari ayahnya, Habib

bin AbdullAh, dari Syabil bin Aut, dari Abfi Hurairah bahwa ia

mendengar RasfilutlAh Shallalldhu i4laihi zaa Sallam bertanya

kepada TsaubAn, 'Bagaimana enp;kau uahai Tsaubln apabila umat-

umat menghadapi kalian sebagaimana mereka menghadapi makanan di

atas meja makan mereka? Maka TsaubAn balik bertanya, 'Demi ayah

dan ibuku, wahai Rasfflulldh, apakah karena sedikitnyajumlah kami

pada saat itu?' Rasirlull?rh ShallailAhu Alaihi wa Sallaru menjawab,

'Tidak. Bahkan jumlah kalian pada saat itu mayoritas. Akan tetapi, di

hati kalian dyangkiti penlakit zaahn.' Ia pun bertanya, Apa penyakit

wahn itu, wahai Ras0lullAh?' Beliau menjawab, 'Kecintaan kalian

kepada dunia dan kebencian kalian terhadap menegakkan kalimat

AUAL;" &
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lsyarat Nabawiyyah Seputar akan Terjadi
Fitnah yang Membinasakan, dan Keselamatan

adalah dengan Menjauhinya 
\

hnAm Ahmad berkata, 'AbdurrazzAq meriwayatkan kepada kami

dari Ma'mar, dari seoranff laki-laki, dari Amrrl-bin WAshibah al-

Asadi, dari ayahnya, ta mengatakan, 'Sesungguhnya aku berada

di Kufah di rumahku ketika aku mendengar suara dari arah pintu
rumah,'AssalLmu' alaikum!' Lalu aku jawab,' Wa'alaikumussalAm.'

Ketika masuk, teryata ia adalah AbdullAh bin Mas'Od dan aku pun

bertanya, 'Wahai AbO Abdurrahmffn, jam berapakah kunjungan

iniP' Waktu itu adalah pada-tengah siang. Maka ia berkata, 'Siang

ini terasa panjang bagiku, maka aku teringat seseorang untuk aku

ajak berbincang-bincang.'

Ia lalu mengajakku berbincang mengenai Rasfflulldh Shallalldhu

Alaihiwa Sallamdanaku pun berbicara mengenai beliau. Kemudian

ia mulai berbicara kepadaku, Aku pernah mendengar Ras0lull6h

Shallalldhu j4laihi wa Sallam bersabda, 'Akan terjadi petaka dimana

orang yang tidur darinya adalah lebih baik daripada orang yang

telentang dan orang lang telentang dalam petaka itu lebih baik daripada

orang lang lang duduk. Orang jtang duduk adalah lebih baik daripada

orang lang berdiri dan orang yang berdiri adalah lebih baik daripada

orang lang berjalan. Orang yng berjalan adalah lebih baik daripada

orang lang tengah mengendarai dan orang lang ntengendarai adalah

lebih baik daripada orang lang berlari kecil. Setiap korbannya berada

di neraka.'

Maka aku segera bertanya, 'Wahai Rasfilulldh, lalu kapankah

peristiwa itu akan terjadi?' Beliau menjawab, 'Itu adalah hart-

hari petaka (fttnah).' Aku bertanya kembali, 'Dan kapankah hari-
hari petaka itu akan datangP' Beliau menjawab, 'Ketika seseorang

tidak lagi merasa aman dengan kazaan dudukrya.' [a melanjutkan
\
N pertanyaannya, 'Wahai Ras0lullAh, lalu apakah yang Anda

)) perintahkan untukku apabila aku mendapati hari itu?' RasCrlullAh
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berpesan, 'JagaLah diri dan tanganm4 serta masuklah ke rumahmu.'

Ia bertanya kembali, 'Wahai Rasfflullih, bagaimanakah apabila

seseorang memaksa masuk ke rumahku?' RasfilullAh menjawab,

'Kuncilah rumahmu.' Lalu aku bertanya, 'Lalu bagaimana sikapku

apabila ia telah memasuki rumahku?' Beliau menjawab, 'Masuklah

ke masjid dan berbuatlah begini (Rasttlulldh lllenggenggam pergelangan

dengan tangan kanannya) dan mengatakan, 'Rabbku adalah AilAh',

hingga engkau mati dalam keadaan seperti itu."'

lsyarat Nabawiyyah Seputar Masa,
di mana Seseorang Tidak Lagi Merasa Aman

dengan Teman Duduknya Sendiri

Abfi DAwud berkata, 'Amr0 bin 'UtsmAn meriwayatkan kepada

kami dari Ubay, dari SyihAb bin SyihAb bin HarAsy, dari al-QAsim

bin Ghazwffn, dari Ish6q bin RAsyid al-Jariri, dari SAlim, dari AmrCr

bin WAshibah, dari ayahnya, dari Ibnu Mas'0d bahwa Ras0lullAh

S h all all dhu A I aihi zt a S a llanr p er nah bers abd a, d en gan me nyebu tkan

sebagian dari hadits Abfi Bakrah. Rasirlull?th Shallalldhu Alaihi

zaa Sallam bersabda, 'Keduanya memeranginya dan mereka semua

di neraka.' Aku berkata, 'Kapankah itu wafai Ibnu Mas'0d?' Ia

menjawab, 'Itu adalah hari-hari petaka dimana seseorang tidak merasa

aman dari teman duduknla.' Aku berkata, 'Lalu apa yang engkau

perintahkan kepadaku apabila aku menemui zarnan itu?' Ia berkata,

'Menjaga lidah dan tanganmu dan hendakryta engkau menjadi penghunt

rumahmu.'

Wtbishah berkata, "Ketika 'UtsmAn terbunuh, hatiku terbang

dari tempatnya. Aku pun mengendara hingga aku sampai ke

Damaskus dan aku bertemu dengan Khuraim bin FAtik al-Asadi

dan ia bersumpah demi AllAh Yang tidak ada Ilah selain Dia bahwa

ia telah mendengar dari Rasiilullith Shallalldhu i{laihi wa Sallam

seperti hadits yang disampaikan Ibnu Mas'ffd kepadaku."

(

ffi
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Isyarat Nabawiyyah Seputar Kiat
Menghindari Fitnah Akhir Zaman

Ab0 DAwud berkata, "UtsmAn bin Ab0 Syaibah meriwayatkan

kepada kami dari Waki' dari 'UtsmAn as-SihAm dari Muslim bin

Ab0 Bakrah dari Ayahnya bahwa Ras0lullAh Shallalldhu Alaihi wa

Sallam bersabda, 'Sesungguhryta akan terjadi sebuah petaka, dimana

orang yang telentang di dalamnya adalah lebih baik daripada orang

jtang duduk, dan orang yng duduk di dalamryta adalah lebih baik

daripada orang lang berdiri, dan orang yang berdiri adalah lebih baik

daripada orangyang berjalan, dan orangyang berjalan adalah lebih baik

daripada oranglang berlari-lari kecil.' Ia berkata, 'Wahai Ras0lullflh,

apa yang Anda perintahkan untukku?' Beliau berkata, 'Barangsiopa

mempunyai unta hendaknla nlenyusul untanya; barangsiapa mempunyai

kambing hendaknya merytusul kambingnya;, dan barangsiapa mempunyai

tanah maka hendaknya menuju ke tanahnya. Dan barangsiapa jtang

tidak mempurytai apa-apa dari semua it4 maka hendaknya ia bersandar

padapedangryta, lalu hendahnya ia memukulrya dengan batq kemudian

hendaknya ia menyelamatkan diri sebisa mungkin"' Telah diriwayatkan

oleh Muslim dari hadits 'UtsmAn as-SihAm, seperti itu.

Abff Ddwud berkata, 'Al-Fadhal meriwayatkan kepada kami

dari Ayy6sy dari Bakir dari Bisyar bin Sa'id dari Husain bin

AbdurrahmAn al-Asyja'i, sesungguhnya ia mendengar Sa'ad bin

Abir WaqqqAsh dari Nabr ShallalhhuAlaihiwa Sallamdalam hadits

ini bahwa ia berkata, 'Wahai RasCrlull6h, bagaimana apabila ia masuk

ke rumahku dan merentangkan tangannya untuk membunuhku?'

Maka Ras0lullih ShallallLhu )4laihi zpa Sallam bersabda, 'Jadilah

sebagaimana Putra Adam.' Kemudian beliau membaca surat al-

MA'idah l5) ayat 28,'sungguh kalou kamu menggerakkan tanganmu

kepadaku untuk membunuhku."' AbO DAwud hanya sendiri yang

meriwayatkan dari arah ini.

$ 
en-ra berkata, "putaibah bin Sa'id rneriwayatkan kepada
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kami dari Laits bin Sa'ad dari AyyAsy bin AbbAs dari Bakir bin

Abdull1h dari Yasar bin Sa'id bahwa sesungguhnya Sa'ad bin Abff

WaqqqAsh berkata pada peristiwa petaka 'UtsmAn bin AfIhn, Aku

bersaksi bahwa Ras0lullAh Shallalldhu Alaihi zaa Sallam bersabda,

'Sesungguhnya akan teryadi petaka, dimana orang yang duduk di
dalamnya adalah lebih baik daripada orang .yang berdi.ri, dan orang

yang berdiri adalah lebih baik daripada orang yang berjala4 dan

orang yang berjalan adalah lebih baik daripada orang lang berlari-

lari kecil.'Aku berkata, 'Bagaimana apabila ia memasuki rumahku

dan merentangkan tangannya untuk membunuhku?' Rasfflullih

menjawab, 'Jadilah seperti Putra Adam."'

Demikianlah yang diriwayatkan oleh at-Tirmidzi dari putaibah

dari al-Laits dari Ayyisy bin AbbAs al-Qaniyini dari Bakir bin

Abdullfih al-Asyaj dari Bisarah bin Sa'id al-Hadhrami dari Sa'ad

bin Abi Waqqqdsh ..., maka ia menyebutkannya, dan berkata,

"Hadits ini berstatus hasan."

Sebagian orang meriwayatkan dari al-Laits dan menambahkan

dalam sanadnya seorang laki-laki, yaitu al-Husain dan

dikatakan pula al-Husail bin AbdurrahmAn, serta dikatakan

juga AbdurrahmAn bin Husain dari Sa'ad sebagaimana yang

diriwayatkan oleh Ab0 DAwud di depan. 
I

Nasihat Nabawiyyah Seputar Sabar saat
Te{adinya Fitnah dan Menjauhkan Diri

dari Berbuat Kejahatan

AbO Ddwud berkata, "Musadad meriwayatkan kepada kami

dari Abdu al-WArits bin Sa'ad dari Muhammad bin JahAdah

dari AbdurrahmAn bin TsarwAn dari Hazil dari AbO Mfisd al-

Asy'ari bahwa RasCrlullAh Shallalldhu Alaihi zaa Sallam bersabda,

'Sesungguhnya di ambang Kiamat ada petaka-petaka seperti kepingon
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malam yang pekat, seseorang masuk pada waktu pagi sebagai mukmin

dan masuk pada .sore hari sebagai kaftr serta seorang lang ruemasuki

waktu petang dalam keadaan mukmin dan memasuki zaahtu pagi

dalam keadaan kafir. Orang yng duduk di dalamrya adalah lebih baik

daripada orang lang berdiri dan orang yang berdiri di dalamnya adalah

lebih baik dartpada orang yang berjalan. Maka patahkanlah busur-

busur kalian dan potong-potonglah tali panah kalian, pukullah pedang-

pedang kalian dengan batu-batu. Apabila ada seseorang di antara kalian

dimasukinla maka jadilah sebaik-baik Putra Adam;"

ImAm Ahmad berkata, "Marhfim meriwayatkan kepadaku dari

Abir'ImrAn al-Jauni dari AbdullAh ibnush-ShAmit dari Abir Dzarr.

Ia mengatakan bahwa RasCrlulldh Shallalldhu Alaihi wa Sallam

mengendarai seekor keledai dan memboncengku di belakangnya,

lalu beliau berkata, 'Wahai Abtr. Dzarr, apabila manusia ditimpa

kelaparanyng sanp;at dan enghau tidak bisa bangkit daritempattidurmu

menuju ke masjid, apa yang engkau lakukan? Aku berkata, Alldh dan

Rasul-Nya lebih mengetahui.' RasOlullAh berkata,' Bersabarlah.'

Beliau berkata lagr, 'Wahai Abit Dzarr, apabila manusia ditimpa

kematian lang pedih, apa yng engkau lakukan? Aku berkata, AllAh

dan Rasul-Nya lebih mengetahui.' Beliau berkata, 'Bersabarlah.'

Lalu beliau berkata lagi, 'Wahai Abir Dzarr, apabila manusia saling

membunuh sebagian satu dengan sebagian yang lain-hingga bebatuan

tenggelam oleh minyak dari darah-apa lang engkau lakukan? Aku

berkata, AllAh dan Rasul-Nya lebih mengetahui.' RasiilullAh

Shallalldhu i4laihi wa Sallam bersabda, 'Diamlah di rumahmu dan

tutuplah pintunya; Aku berkata, 'Apabila aku tidak juga dibiarkan,

apakah aku harus mengambil senjataku? RasfilullAh berkata, ',Iika

begitu, engkau ikut serta dengan apa lang rnereka ada di dalamnya.

Akan tetapi, apabila kilatan pedang menakutimu, maka lemparkanlah

uJung bajumu ke atas wajahmu agar ia kembali dengan membazaa

dosanya dan dosamu."'

x
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Demikianlah yang diriwayatkan oleh lmArn Ahmad, dan telah

diriwayatkan pula oleh AbO DAwud dari Musnad dan Ibnu Majah

dari Ahmad bin 'Ubadah yang keduanya dari FIimAd bin Zaid dari

Ab0 'ImrAn al-Jauni dari al-Masy'ats bin Tharif dari AbdullAh

ibnush-ShAmit dari Ab0 Dzarr, seperti itu. Kemudian Abff DAwud

berkata, 'Ai-Masy'ats tidak disebutkan dalam hadits ini selain oleh

HimAd bin Zard;'

Abff DAwud berkata, "Muhammad bin Yahyi bin Fdris meriwayatkan

kepada kami dari Aflhn bin Muslim dari Abdu al-WAhid bin

Ziydd dari 'Ashim al-AhwAl dari AbO Kabsyah, ia mendengar

Abff MffsA mengatakan bahwa RasfilullAh Shallalldhu Alaihi wa

Sallam bersabda, 'Sesungguhnya di hadapan kalian ada petaka-petaka

bagaikan kepingan malam yang gelap. Seseora'ng memasuki zuakht

pagi di dalamnya sebagai seorang ruukmin dan memasuki zuaktu sore

sebagai seorang kaJia dun mentasuki zuaktu sore sebagai seorans; mukmin

dan memasuki waktu pagi sebagai seorang kafir. Orang yng duduk di
dulamnya adalah lebih baik daripada orang ltang ber diri, dan orang yang

berdiri di dalamnya adalah lebih baik daripada nrangyang berjalan, dan

orangyng berjalan di dalamrya adalah lebih baik daripada oranglang

berlari-lari kecil.' Mereka berkata, 'Lalu apa yang Anda perintahkan

kepada karni?' RasfilullAh Shattaltdhu :qilini wa Sallam bersabda,

'Jadilah kalian penghuni ruruah kalian."

Isyarat Nabawiyyah Seputar Sebagian Kaum
Muslim yang Rela Mengikuti Aktivitas

Penyembahan Berhala

SulairrrAn bin Harb meriwayatkan kepada kami dari HirnAd binZaid
dari AyCrb dari Ab0 QalAbah dariAbfi AsmA' dari TsaubAn bahwa

Ras0lullAh Shallalldhu i{laihi u,a Sallam bersabda, "Sesungguhnya

Alldh mendekatkan ujung burat dan timttr bumi untukku. Sesungguhnya

tekuasaan umatku akan 'nLencopai apa yang telah Alldh dekatkan
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untukku. Sesungguhnya aku diberi dua harta kekayaan, merah dan

putih. Dan aku meminta kepada Rabbku agar umatku tidak binasa

dengan kekeringan yang melanda rumah-rumah mereka, dan supa.ya

tidak ada yang menguasai mereka dari selain mereka sendiri sehingga

menodai putih mereka. Sesungpyrhnya Tuhanku Tang Mahamulia lagi

Mahaagung berkata, 'Wahai Muhammad, sesungpythryta Aku apabila

telah menentukan ketentuan maka tidak ada yang bisa menolaknya. Dan

sesungguhn1a Aku memberikan kepada umatmu bahutq Ahu tidak akan

membinasakan mereka dengan kekeringan yang melanda rumah-rumah

mereka. Tidak pula akan menguasai mereka seorang musuh selingga

sebagian dari mereka membinasakan sebagian yng lain.'

Sexmgguhnya aku mengkhazaatirkan umatka dari Imim-Imdm jtang

menyesatkan. Apabila diletakkan pedang dalam umatku, maka tidak

akan pernah diangkat dari mereka hingga Hari Kiantat. Dan tidak

ahan terjadi Kiamat hingga beberapa kabilah dari umatku mengikuti

orang-orang musyrik clan beberapa kabilah dari umatku. menyembah

berhala-berha.la. Sesungp;uhryta akan ada dalam umatku tiga puluh

pendusta jtang setiap mereka mengaku bahzta ia adalah seorang nabi.

Dan a.ku adalah penutup para nabi dan tidak ada seorang nabi setelahku.

Akan tetap ada satu golongan dari umatku yng jelas di atas*tbenaran

dan tidak akan membahayakan mereka orang lang menjtelisihi m.ereka

hingga datang ketentuun Alldh Tang Mahamulia lagi Mahaagung."

Diriwayatkan oleh Muslim, Abff Ddwud, at-Tirmidzi dan Ibnu

MAjah dari berbagai jalan dariAbir QalAbah AbdullAh bin Zaid al-

Jarami dari AbO AsrnA' Amrfi bin Murtsid dari TsaubAn bin Bajdad

yang seperti itu, dan at-Tirmidzi rnengatakan hasan shahih.

Fitnah yang Tetap Menyerang, Meski Kita
Berada di Dalam Rumah

\
3} Abir Ddr,vud berkata, "HArfin bin AbdullAh rneriwayatkan kepada

x)
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kami dari AbO DAwud dari YahyA bin 'Utsmfln bin Sa'id al-Himshi

dari AbO al-Mughirah dari AbdullAh bin SAlim dari al-'AIA' bin
'Utbah dari 'Umar bin HAni' al-'Ansiy bahwa ia mendengar

AbdullAh bin 'Umar berkata, 'Kami sedang duduk-duduk bersama

RasulullAh dan beliau menyebutkan hadits mengenai petaka

(fitnah) dan banyak sekali menyinggung mengenai hal itu, hingga

beliau menyebutkan mengenai petaka (fitnah) penghuni rumah.

Maka seseorang berkata kepada beliau, 'Wahai Ras0lullAh, apakah

petaka bagi penghuni rumah?'

Beli au menj awab,' I a ada lah p e lari an dan p e p erangan. Kemudi an p e tak a

dalam kebahagiaan, ia memasukinla atau mengasapinya dari bazaah

telapak kakiku seorang dari ahli bait-ku. Dia ruengaku bahwa dirinya

adalah. dariku sementara dia bukan dari diriku, karena sesungguhnya

para utaliku adalah orang-orang lang bertakzua. Kemudian orang-

orang sepakat atas satu orang laki-laki seperti bersatunya pangkal paha

dengan tulang rusuk. Kemudian fitnah luar biasa muncul yang tidak

me mb i ark an s e s e orang p un dar i um at ini me I ain k an i a t e lah mz ng e n a i ryt a .

Htngga apabila dikatakan, habislah kebiasaan seseorang Jang memasuki

utaktu pagi sebagai seorang mukmin, sore harinya menjadi kafir hingga

manusia menuju kepada dua kemah, kemah iman j/ang tidak ada nfak di
dalamryta dan kemah nfok yang tidak ada iman di dalamnya. A?abila

kalian telah mendapati it4 maka tunggulah kedatangan Dajjal dari

hari itu atau esoknya."" Abfi Ddwud sendiri dalam rneriwayatkan

redaksi ini, sedangkan Im6rn Ahnrad telah meriwayatkan dalam

Musnad-nya dari AbO al-Mughirah dengan redaksi serupa.

AbCr Ddwud berkata, 'Al-Qo'nabi meriwayatkan kepada kami dari

Abdu al-'Aziz-yaitu Ibnu AbO HAzim- dari ayahnya dari'IrnArah

bin Arnr0 clari Abdullfih bin Arnr0 ibnul-'Ash bahwa Ras0lullAh

Shallalhhu Alaihi zt,a Sallam bersabda, 'Bagaimana dengan kalian

sementara akan datang zaman dimana marrusia disaring lalu tinggallah

orang-oranF; yang buruk dan puyanjian-perjanjian mereka yang telah

kacau, sehingga mereka. pun berselisih, kemudian mereka seperti ini
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( R a s ftlulld h m e nj a lin k an j ar i-j artnya).' Mereka berkata,' B agaiman a

dengan kami wahai Ras0lullAhP' Ras0lullAh berkata,'Ambillah apa

yang kalian ketahui dan tinggalkan apa lang kalian ingkari. Hadapilah

perkara pribadi kalian dan tinggalkan urusatt umum (orang banyak)

kalian."'

Ab0 DAwud berkata, "Demikianlah yangdiriwayatkan oleh HisyAm

birr ArnrnAr datr Muhammad ibnush-Shabih dari Abdu al-'Aziz

bin Abfi HAzim dan diriwayatkan oleh Ahmad dalarn Mustrad-nya

dari Sa'id bin Manshffr dari Ya'qffb bin AbdurrahmAn dari Ab0

HAzim seperti itu, serta diriwayatkan ptrla olah ImArn Ahrnad dari

Husain bin Muhamnrad dari Muthrif dari Abfr HAzim dari Amr0

bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya dan menyebutkan hadits

seperti itu."

Abff DAlvud berkata, "HArffn bin AbdullAh meriwayatkan kepada

karni dari al-Fadhal bin Dakin dari Y0nus, yaitu Ibnu Abff IshAq

dari HilAl bin KhabAb Abfr al-'AlA' dari'Ikrimah dari AbdullAh bin

Arnrir ibnul-'Ash, ia berkata, 'Pada saat kami berada di samping

Rasirlulldh, beliau menyebutkan men€fenai petaka (fitnah) maka

disebutkan di sana, 'Dan kalian mendapati manusia yang perjanjiun-

perjanlia'n mereka telah kacau, dan menghilanglah amanah merekq dan

keadaan mereka .seperti ini (Rasfilulldh n.enjalinkan jari-jarinya).' Aku

rnenghampiri beliau dan berkata, Apa yang harus aku lakukan

ketika itu, Allah menjadikan aku sebagai tebusan Anda?'RasiilullAh

berkata, 'Diamlah di rumahmu dan kuasailah lidahmu. Ambil yang

engkau ketahui tlan tinggalkan apa yang engkau ingkari. Hendakluh

diri.mu mengurusi uru,san pribadimu dan tinggalkan urusan um.um

(orang banyak)."'

Demikian yang dirirvayatkatr <;leh Ahnrad dari AbO Nu'ainr dan

al-Fadhal bin Dakin, dan dikeluarkan olel.r an-NasA'i dalam Kitab

al-Yaum u'a al-Lailah dari Ahmarl bin BakAr dari N{ukhallad bin

L Yazid dari Yirnus bin Abff Ish6q, clan disebutkan dengan satradnyit

S seuerti itu.

Rahasia Kiamat

Isyarat Nabawiyyah Seputar Peperangan yang
Lebih Dahsyat daripada Menggunakan Pedang

Abfr f)Awud berkata, "Muhammad bin'Ubairl meriwayatkan kepada

kami dari HimAd bin Zatd dari al-Laits dari ThAwus dari seorang

IakiJaki yang disebutkan bahwa ia adalah Ztydd dari AbdullAh

birr Anrrff bahwa Rasfflullflh Shallalldhu Alaihi wa Sallam pernah

bersabda, 'Sesungguhnya akan teryadi petaka htngga mencemari orong

Ara| yang korbannya masuk neraka, peperangan lidah di dalamnya

lebih dahsyat daripada peperangan pedangl"

Telah diriwayatkan oleh Ahmad clari Aswad bin 'Amir dari

Hirndd bin Salamah, at-Tirrnidzi dan Ibnu MAjah dari haditsnya

dari al-Laits dari T[rArvus dart ZiyAtd dan ia adalah al-Ajam, ia

dikatakan.juga sebagaiZiynd Samin Kawusy, dan at-Tinnidzi telah

nreriwayatkan dari al-BukhAri bahwa Z\ynd tidak rnempunyai

hadits selain ini, dan bahwa HimAd bin Zaid meriwayatkannya

dari al-Laits dan ia menyepakatinya. Sementara Ibnu AsAkir telah

meminta berita kepada al-BukhAri rnengenai hal ini bahwa Ab0

DAwud telah meriwayatkannya dari.jalan HimAd bin Zatd, ma(k',

wallaltu a'lam.

ImAm Ahmad berkata, "Waki'meriwayatkar-r kepada kami dari Ab0

Mu'Awiyah dari al-Amasy dari ZaidbinWahab dari AbdurrahmAn

bin Abdu Rabbi al-Ka'bah dari AbdullAh bin 'Umar, ia berkata,

Aku sedang duduk bersamanya di bawah lindungan Ka'bah, ia

berbicara kepada orang-orang dan berkata, 'Kami sedang bersama

Rasirlulldh dalam suatu perjalanan rnaka karni singgah pada sebuah

rumah dan salah satu dari kami ada yang mendirikan tendanya,

sebagian ada yang berada di tanah lapangnya, ada pula yang sedang

beristirahat. Saat itulah seorang penyeru RasfilullAh menyerukan,
' A s h- S haldh al-,I Ami' ah (sh alat j amaah dim ulai).'

Maka aku menu.ju ke arahnya dan mendapati beliau sedang

lrcrkhutbah di depan oranff-orang, dan be]iau bersabda, 'Wahai
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nlanusia, sesungguhnya tidak ada seorang nabi sebelum aku kecuali ia

telah benar-benar menunjukkan kepada umatnya apa yang ia ketahui

dari kebaikan. Serta memperingatkan apayang ia ketahui dari kejahatan

kepada umatnya. Ketahuilah bahwa keselamatan umat ini ada pada

masa awalnya, dan akan ditimpa bala' (cobaan dan petaka) pada

akhirnya dengan silih berganti. Petaka datang dan seorang mukmin

berkata, 'Ini adalah kebinasaanku.' Kemudian petaka itu dihilangkan,

lalu datang lagi ia berkata, 'Ini yang ini.' Kemudian datang dan ia

berkata, 'Ini yng ini.' Kemudian dihilangkan. Barangsiapa ingin

dikeluarkan dari neraka dan masuk surga, maka hendaklah ia menemui

kematiannjta dalam keadaan ia beriman kepada AilAh dan Hari Akhir,

serta hendaklah ia mem.perlakukan manusia sebagaimana ia ingin untuk

diperlakukan. Barangsiapa lang ntemberikan baiatnya kepada seorang

ImAm, maka hendaklah ia memberikan tepukan tangannya dan buah

hatinya, serta hendaklah ia menaatinya apabila ia bisa.' Suatu kali
di k ata kan,' S e bis any a." "

Abdurrahm6n berkata, "Ketika aku mendengar hal tersebut,

aku memasukkan kepalaku di antara dua kakiku dan berkata,
'Sesungguhnya anak pamanmu Mu'Awiyah menyuruh kami untuk

memakan harta di antara kami dengan batil dan supaya membunuh

diri kami sendiri, sementara Allah tu'Ah lr]ah berfirman, dalam

surat an-NisA' [+] ayat 29,'Hai orang-orang j,ang beriman, janganlah

kalian saling mentakan harta sesama kalian dengan jalan yang batil."'

Maka Abdurrahmin mengumpulkan tangannya dan meletakkan

keduanya di atas keningnya. Kemudian ia terdiam sesaat lalu

mengangkat kepalanya dan berkata, "Taatilah ia dalam ketaatan

kepada Allah dan durhakai ia dalam maksiat kepada Allah."
Maka seseorang berkata kepadanya, 'Apakah engkau mendengar

ini dari RasirlullAh?" Ia berkata, "Benar. Kedua telingaku telah

mendengarnya dengan kesadaran hatiku."

Rahasia Kiamat

Diriwayatkan oleh Muslim dan Ab0 DAwud, an-Nasi'i, dan lbnu
MAjah dari hadits al-Amasy, dan dikeluarkan juga oleh Muslim
dari hadits asy-Sya'bi dari AbdurrahmAn bin Abdu Rabbi al-

Ka'bah dari AbdullAh bin Amrff seperti itu.

Ahmad berkata, "Ibnu Numair meriwayatkan kepada kami dari

al-Hasan bin Amr0 dari AbCr az-Zubatr dari AbdullAh bin Amr0
bahwa ia mendengar Rasfilulli.h Shallalldhu i4laihi wa Sallam

bersabda, 'Apabila kalian melihat umatku dikalahkan oleh seorang

yng aniaya kemudian ia berkata,'Sesungguhnya engkau zalim!' Maka

ia telah meninggalkan nrereka;" Rasirlullih thallalldhu Alaihi zua

Sallamjuga berkata, "Akan ada pada umatku kehinaan, kerendahan,

dan kecacatan."

Ab0 DAwud berkata, 'Abdu al-Malik bin Syu'aib meriwayatkan

kepada kami dari Ibnu Wahab dari al-Laits dari YahyA bin Sa'id

bahwa Khahd bin 'Imrffn dari Abdurrahmdn ibnus*SalmAni dari

AbdurrahmAn Abff Hindun dari Abff Hurairah bahwa RasCrlullAh

ShallallAhu j4laihi wa Sallam bersabda,-7kan terjadi petaka yng
tuli, bis4 dan buta- Barangsiapa lang menyambutnya maka ia pun

menyambutnya dan perang lidah adalah lebih dahryat daripada perang

pedang!"

lsyarat Nabawiyyah Seputar Konstantinopel yang
akan Ditaklukkan Sebelum Romawi

ImAm Ahmad berkata, "YahyA bin IshAq meriwayatkan kepada

kami dari Yahyfl bin Ay0b dari Abff Qabil, ia berkata, 'Kami sedang

bersama Abdullih bin Amr0 dan ia ditanya kota mana yang lebih

dahulu ditaklukkan, Konstantinopel atau RomawiP Maka AbdullAh

mengambil sebuah kotak yang ada kuncinya dan ia mengeluarkan
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sebuah kitab dari dalamnya, lalu berkata, 'Ketika katni bersama

Ras0lullAh dan kami sedang menulis, saat itu RasirlullAh Shallalldhu

j4laihi rua Sallam ditan.ya, kota apa yang lebih dahulu ditaklukkan,

Konstantitropel atau Romawi? Malta beliau bersabda, 'Kota

Heraklius ditaklukk an lebih dahulu.' Yaitu Konstantinopel.""

lsyarat Nabawiyyah Seputar Kehancuran

Beberapa Negeri dan Apa yang Menjadi
Penyebab Kehancuran

Al-purthubi berkata dalam at-Tadzkirah, "Diriwayatkan dalam

hadits Hudzaifah ibnul-YamAn dari Ras0lullflh ShallailAhu )4laihi

wa Sallambahwa beliau bersabda, 'Kehancuran akan mulai di ulung-

ujung bumi hingga Mesir hancur. Mesir aman dari kehancuran hingga

al-Bushrah hancur Al-Bushrah hancur karena tenggelam, sementara

kehancuran Mesir karena keringnjta sungai Nil. Kehancuran Makkah

dan Madinah karena kelaparan. Kehancuran Taman karena belalang,

dan kehancuran di sekitarnya karena kepungan. Kehancur.an Persia

karena kemiskinan, dan kehancuran Turki karena sistem pemlyintahan

mereha. Sistern pemerintahan mereka hancur akibat pemimpinnya.

Kehancuran Ottoman oleh Khazar, dan kehancuran Khazar dari zuilayah

Turk, dan kehancuran Turk karena petir. Kehancuran Sind dari India

dan kehancuran India dari China,juga kehancuran China akibat pasir.

K e hancuran H ab a s1 ah a k i b at g e mp a, s e r t a k e h an curan zu i I ay a h-w i I a! a h

di sekitarnya akibat gem.pq demikianpula kehancuran lrak melaluijalan

peperangan."'

Kemudian ia berkata, "Diriwayatkan oleh Ab0 al-Faraj ibnul-.Iauzi

dan ia mengatakan, Aku mendengar bahwa kehancuran Andalusia

adalah dengan angin panas, zuallahu a'lam."'

, Hadits ini tidak diketahui dari kitab-kitab yang dapat dijadikan

$ 
O"Su"gan dan dianggap ttdak shahih.

Rahasia Kiamat

Tanda dan Syarat Sebelum Te{adinya Kiamat

ImArn Ahmad berkata, "Hasan meriwayatkan kepada kami dari

Khalaf--yaitu Ibnu Khalifah dari AbCr Jandb dari ayahnya dari

AbdullAh bin Amrir, ia mengatakan, Aku menemui RasfflullAh

Shallallilhu Alaihi wa Sallam dan beliau sedang rnengambil

wudhu dengan tenang. Lalu beliau mengangkat kepalanya dan

memandangku seraya berkata, 'Enam ada pada kalian wahai umat!

Pertamq kematian nabi kalian' Seolah-olah hatiku tercabut dari

tempatnya. Rasfilullflh berkata, 'Keduq harta melimpah pada kalian

sehingga seseorang diberi sepuluh ribu dinar masih marah karenanya.'

Ras0lullAh bersabda, 'Ketiga, petaka masuk ke rum.ah setiap orang dari

kalian.' Rasfrl ullAh berkata,' Ke em.p a t, kem a t i a n s e p ert i p e ny e mb e lihan

kambing.' Ras0lullAh bersabda, 'Kelima, perdamaian antara kalian

dan Bani Aslfar maka ruereka berkumpul pada kalian sembilan bulan

seperti usia kandungan utanita, kemudian mereka lebih kuat da.lam

mengambil ke adilan dar ip ada kalian.' RasCrlulldh bersabda,' Keenam,

ditaklukkannya kota.' Maka aku berkata, 'Wahai RasfilullAh, kota

manakah yang ditaklukkan, Konstanti4opel atau Romawi?' Beliau

bersabda, 'Konstantinopel"" Dalam sanad ini terdapat hal yang perlu

ditelaah kembali dari segi para perawinya, tetapi ia mempunyai

saksi dari arah lain yang shal-rih.

Kemudian ImAm Ahmad mengatakan,'Al-Huntaidi meriwayatkan

kepada kami dari al-Walid bin Muslim dari AbdullAh ibnul-'AlA'

bin Yazid dari Yazid bin AbdullAh bahwa ia mendengar Ab0

Idris berkata, Aku mendenlpr Auf bin Malik ra. berkata, Aku

mendatangi Rasfilullfih dalam Perang Tabfik dan beliau berada

di Qubah Adanr, maka beliau bersabda,'I{itunglah enam di antara

,ltu dan Kiamat. Kem.atianku, kemudian penakluhan Bait al-Maqdis,

kemudian dua kematian )/ang mengambil kalian seJ>erti penlernbelihan

karubing, kemudian berlimpahnya harta selingga seseorang diberi

.serattts rlinar rnasih marah, kemttdiart petaka (litnalt) jtang tidak ada

.ttttu rumah dari Arutb A:eruali ia ntema.sukinya, hemudian perdamaian ffi
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kalian dengan Bani Ashfar, lalu mereka berkhianat dan mendatangi

kalian dengan delapan puluh bendera dan di bautah setiap bendera ada

dua belas ribu.""

Diriwayatkan oleh Abir Dflwud, Ibnu MAjah dan ath-ThabrAni dari

hadits al-Walid bin Muslim. Dalam riwayat ath-Thabrani terdapat

al-Walid dari Bisyar bin Abdulldh, wallahu a'lam.

ImAm Ahmad berkata, 'Ab0 al-Mughirah meriwayatkan kepada

kami dari ShafwAn dari Abdurrahmfln bin Jubair bin Nadhir

dari ayahnya dari Auf bin Malik al-Asyja'i, ia mengatakan, Aku

nrendatangi Nabi Shallalhhu j4laihi wa Sallam dan mengucapkan

salam kepada beliau. Maka beliau pun berkata, 'Auf'Aku menjawab,

'Iya.' Lalu beliau berkata, 'Masuklaht' Aku bertanya, 'Semua atau

sebagian?' RasirlullAh Shallallilhu i4laihi wa Sallam menjawab,

'Semuanlta.'

Setelah kami masuk, beliau bersabda, 'Httunglah zuahai Auf, enam

sebelum Hari Kiamat. Tangpertama adalah kematianku.' Maka aku pun

menangis sehingga RasfflullAh menenangkanku. Kemudian beliau

berkata, 'Katakan, satul' Maka aku pun berkata, 'Satu.' R\sfrlullAh

berkata, 'Tang kedua, penaklukan Bait al-Maqdis.' Lalu berkata,

'Katakan, dual' Maka aku pun berkata, 'Dua.' Ras0lullAh berkata,

'Tang ketiga, dua kematian pada umatkuyang mengambil mereka seperti

penyembelihan kambing. Katakan, tigal' Aku pun berkata, 'Tiga.'

RasfflullAh berkata, 'Dan yang keem.pat adalah petaka yang terjadi

dalam umatku. Katakan, empad' Aku pun berkata, 'Empat.'

Ras0lullAh berkata, 'Dan jtang kelima adalahmelimpahnya hartapada

kalian. Sehingga seseorang diberi seratus dinar masih marah karenanya.

Katakan, limal' Maka aku berkata, 'Lima.' Ras0lullth berkata,

'Dan tang keenam adalah perdamaian kalian dengan Bani AshJitr lalu

mereka berjalan menuju kalian dengan delapan puluh ghayhl Maka

aktr berkata, Apa itu ghdyah?' Beliau berkata, 'Bendera.' Di bazaah

il

Rahasia Kiamat

setiap bendera terdapat dua belas ribu. Markas kaum muslimin pada

saat itu disebut al-Ghftthah di sebuah kota yng disebut Damaskus."'

Hanya Ahmad yang meriwayatkan dari arah ini.

Ab0 DAwud berkata, "HisyAm bin AmmAr meriwayatkan kepada

karni dari YahyA bin Harnzah dari AbO JAbir dan Zard bin Arthah,

ia mengatakan, Aku mendengar Jubair bin Na{ir meriwayatkan

dari Ab0 ad-Dard6' bahwa RasfflullAh Shallalhhu Alaihi wa Sallam

bersabda, 'sextngg;uhnya markas kattm muslirnin pada hari huru-hara

adalah di Ghftthah yang berada di sebelah kota yang disebut Damaskus

yang termasuk kota terbaik di S1Lm.""

hnAm Ahrnad berkata, "Waki rneriwayatkan kepada kanri dari an-

NahAs bin Qahm dari SyidAd Abir ArnmAr dari Mu'Adz bin Jabal,

ia mengatakan bahwa RasfflullAh Shallalldhu Alaihi wa Sallant

pernah bersabda, 'F)nam dari syarat-syarat Kiamat, yoitu kematianku,

penaklukan Bait al-Maqdis, kematian lang mengambil manusia seperti

penyembelihan kambing, fitnah (1>xaka) -yang perangnya memasuki

setiap rumah .seorang rnuslim, dan seseorang lang diberi seribu dinar

masih marah atasnjta, serta pengkhiunatan Romazui yang berjalan

dengan delapan puluh bendera dan di bawah setiap bendera ada dua

beld.s ribu,."'

'lsyarat Nabawiyyah kepada Kaum Muslim Agar
Bersegera Melakukan Amal Shalih Sebelum

Terjadi Enam Perkara

Irnim Ahrnad berkata,'Abdu ash-Shamad dan Af1hn nterir.vayatkan

iiepada karni dari IlarnAm dari QatAdah dari al-Hasan dari ZiyAd bin

ttabAh dari Ab0 Ilurairah baltu'a RasfflullAh Shalld.lldh.u Alaihi uta

^\allan bersabda, 'Bersegerulttlt kalion berumal scbclum cnam \q{',,
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melatq perkara pribadi kalian, dan perkara unlum (menlangkut orang

banyak).' Dan QatAdah rnengatakan bahwa ketika beliau berkata
'perkara umum', niaksudnya adalah perkara Kiamat."

Demikian yang diriwayatkan oleh Muslim dari hadits Syu'bah dan

Abdu ash-Shamad yang keduanya meriwayatkan dari HamAm,

kemudian Ahrnad meriwayatkannya sendiri dari Abff DAwud dari
'Imran al-pathan dari Qatad ah {art Abdullffh bin Rabah dari Abir
Hurairah, marJit', seperti itu.

Ahmad berkata, "SulaimAn meriwayatkan kepada kami dari IsmA'il
dari al-'AlA' dari ayahnya dari AbO Hurairah bahwa sesungguhnya
Rasfilullah shallalldhu )4laihi wa sallam bersabda, 'Bersegeralah

kalian beramal sebelum enam perkara, yaitu terbitnya matahari dari
sebelah barat, Dajjal, asap, binatang melata, perkara pribadi kalian, d.an

perkara umum."'

Sepuluh Tanda Besar Sebelum
Datangnya Hari Kiamat

Imdm Ahmad berkata, "SufyAn bin 'Uyainah meriwayatkan kepada

kami dari FurAt dari Abfi ath-Thufa(ari Hudzaifah bin Asyad, ia
berkata, 'Ras0lull6h Shallalldhu i4laihi uta {allam muncul kepada

kami dan kami sedang mengingat-ingat mengenai Kiamat, maka

beliau berkata, 'Apa yng sedang kalian ingat-ingafr' Kami berkata,
'Kami mengingat Kiamat.' Beliau berkata, 'Eesungguhryta ia tidalt
akan terladi sebelum kalian melihat sepuluh tanda-tanda, ltaitu asa.p,

Da11al, binatang melata, terbitnya matahari dari sebelah barat, turu.nnjta
'isA Puba Maryam, Ta j'))j rtan Majilj, tigt gerhana (gerhana cli Timur;
gerhana di Barat dan gerhana di Jaziruh Arab), serta jtang terukhir
adalah lteluarnya api dari Adn.yang menggiring manusia menuju ke

tempat be rkumpul (mahslar) nrcreka.""

)
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Munculnya Api Fitnah dari Wilayah 'Adn

Abff AbdurrahmAn AbdullAh bin ImAmAhnrad mengatakan bahwa

ia lupa sebuah kalimat.

Kemudian diriwayatkan oleh Ahmad dari hadits SufyAn ats-Tsauri

dan Syu'bah yang keduanya meriwayatkan dari FurAt al-Qazdz dari

AbO ath-Thufail'Amir bin WAtsilah dari Hudzaifah bin Asyad dari

Ibnu Syuraih al-Ghifhri, dan menyebutkan haditsnya. Ras0lullAh

Shallalhhu j4laihi wa Sallam berkata di dalamnya, "Api yang keluar

dari dasar Adn ruenggiring atau mengumpulkan manusia, ia bermalam

bersama mereka s ebagaintana mere ka bermalam. Dan tidur di waktu sia ng

sebagaimana mereka beristirahat siang!' Syu' bah berkata, "Seseorang

meriwayatkan kepadaku hadits ini dari Ab0 ath-Thufail dari Ab0

Syuraihah dan tidak merafanya kepada Ras0lullAh dan salah satu

dari dua orang ini mengatakan, 'Turunnya 'isA Putra Maryam',

dan yang lainnya mengatakan, Angin yang melemparkan mereka

ke laut."'

ImAm Muslim telah meriwayatkan dari hadits SufyAn bin'Uyainah

dan Syu'bah dari FurAt al-Qazi.z dari Abir ath-Thufail dari

Hudzaifah bin Asyad, seperti itu.

Dalam riwayatnya dari Syu'bah dari Abdu al-Aziz bin Rafi' dari

AbO ath-Thufail dari Iludzaifah bin Asyad mauq0f. Diriwayatkan

pula oleh empat ImAm pemilik Sunan dari benyak jalan dari trurAt

al-Qaz?rz seperti itu.

Sementara at-Tirmidzi mengatakan bahwa status riwayat ini

adalah hasan shahih.

&
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lsyarat Nabawiyyah Seputar Peperangan
dengan Romawi, yang Berakhir pada

Penaklukan Kon stantin opel

Pada saat itulah Dajjal keluar rnaka 'isa Putra Maryam turun dari
langit yang paling bawah ke bumi di atas menara putih di sebelah

tinrur Damaskus pada waktu Shalat Fajar. Seb-agaimana yang akan
diterangkan semuanya dalam hadits-hadits shahih.

ImAm Ahmad berkata, "Muhammad bin Mush'ab- ia adalah al-

QarqasAni-dari al-Auza'? dari HisAn bin Athiyah dari KhAlid bin
Ma'dan dariJubair bi, Nafir dari Dzu Mukhammar dari Rasfflullih
Shallalldhu i4laihi zua Sallam, beliau bersabda, 'Kalian berdamai

dengan orang-orang Romazri aman dan damai. Kalian dan mereka

memerangi musuh yng datang dari belakang mereka, maka kalian
nxenang dan mendapatkan harta rampasan. Kemudian kalian pergi ke

suatu tempatyang subur dan terdapat banyak bukit. Maka berdirilah salah

satu dari oranf{ Romauti dan ntengacungkan salib sera.ya berkata, 'salib
telah menang.' Kemudian salah seoranp; dari kaum muslimin menuju

ke arahqta dan membunuhnya. Htngga terjadtlah pertempuran. Maka
mereka berkumpul untuk menghadapi kalian dan mereka mendatangi

kalian dalam delapan puluh bendera, di bauah setiap bendera terdapat
sepuluh ribu."'

Kemudian diriwayatkan oleh Rauh dari al-AuzA'i seperti itu dan
dikatakan di dalamnya, "Maka saat itulah Romazui berkhianat dan

mereka berkumpul untuk bertempur." 1

Demikian pula yang diriwayatkan oleh Ab0 DAwud dan Ibnu
MAjah dari hadits al-AuzA'i.

Telah disebutkan dalam hadits Auf bin Malik dalam Shahih al-
BukhAri, "Maka mereka mendatangi kalian di bazuah delapan putuh
bendera dan di bazuah setiap bendera ada dua belas ribu."

Rahasia Kiamat

Sementara disebutkan dalam hadits SyadAd Abff AmmAr dari

Mu'Adz seperti im, "Maka mereka berjalan ruenuju kalian (di bazuah)

delapan puluh bendera dan di bazaah setiap bendera terdapat dua belas

ribu."

ImAm Ahrnad berkata, "IsmA'il meriwayatkan kepada kami dari

Ayfrb dari Humaid bin HilAl dari AbO patAdah dari Asir bin

JAbir bahwa angin merah berembus di Kufah. Maka datanglah

seorang lakiJaki yang tidak mempunyai keperluan dan kesibukan

kecuali memanggil,'Wahai AbdullAh bin Mas'ird, apakah Kiamat

telah datangP' AbdullAh bin Mas'Od yang sedang berbaring

kemudian duduk lalu berkata, 'Sesungguhnya Kiamat tidak akan

terjadi hingga warisan tidak lagi dibagikan dan orang tidak lagi

bergembira dengan harta rampasan.'

Kernudian ia berkata dengan tangannya begini dan menunj ukkannya

ke arah Syam, 'Musuh berkumpul menghadapi kaum muslimin

dan orang-orang Islam berkurnpul untuk rnenghadapi mereka.'

Aku pun berkata, 'Maksudnya Romawi?' Ia berkata, 'Benar.'

Dan ia berkata, 'Pada saat peperangan itu banyak sekali terjadi

pemurtadan. Maka kaum muslim nrimbuat sumpah mati bahwa

mereka tidak akan kembali kecuali sebagai pemenang. Mereka pun

berperang hingga dipisahkan oleh malam, maka tinggallah mereka

dan Romawi, semua tidak menang.

Maka hilanglah syarat itu dan kemudian kaum muslim membuat

sumpah mati lagi bahrva mereka tidak akan kembali kecuali

sebagai pemenang. Mereka pun saling berperang, hingga petang

dan tinggallah mereka dan Romawi. Semuanya tidak ada yang

menang. Kemudian hilanglah syarat itu, dan mereka pun kembali

berperang. Maka manakala tiba hari keempat, mereka pun bangkit

dan bertarung bersama sisa dari orang-orang muslimin, dan AIIAh

membuat lingkaran di atas mereka. Mereka pun berperang.'
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Sepertinya ia berkata, 'Sebuah peperangan yang kita tidak
mengetahui bandingannya,'dimana bisa jadi ia berkata, 'Yang tidak
ada bandingannya, hingga seekor burung yang terbang di sekitar
mereka tidak melewatimereka kecuali ia telah.jatuh dan mati. Maka
kembalilah anak-anak seseorang yang semula berjurnlah seratus

orang dan tidak didapati yang tersisa dari mereka kecuali satu

orang laki-laki. Maka dengan harta rampas)n yang bagaimanakah

ia hendak bergembira? Atau kepada siapakah harta warisan itu
hendak dibagikan?'

Ia berkata, 'Tatkala mereka seperti itu, saat itulah mereka

mendengar ujian yang lebih berat daripada itu. Seseorang

datang kepada mereka dan berteriak, 'sesungguhnya Dajjal telah

menggantikan kalian pada anak cucu kalian.' Maka mereka pun
membuang apa yang ada di tangan mereka dan berangkat. Mereka
mengutus sepuluh penunggang kuda yang tangguh."' Ras0lulldh

Shallalldhu i4laihi u.,a Sallam bersabda, "sesungguhnya aku benar-

benar tahu mereka beserta nanxa-nanlanya dan nanla-nama ayah mereka,

warna kuda-kuda mzreka. Mereka adalah penunggang kuda terbaik di
muka bumi pada waktu itu."

Hanya Muslirn yang mengeluarkannya. Ia meriwayatkannya dari
Ab0 Bakar bin Abff Syaibah dan Ali bin Hajar yang keduanya dari
IsmA'il bin Aliyah. Juga dari hadits HimAd bin Zaid dari Ay0b
dan dari hadits Sulaimin ibnul-Mughirah dari Humaid bin Hildl
al-'Adawi, dari Abff patidah al-'Adawi yang para ulama telah

berselisih rnengenai namanya dan yang paling masyhur adalah

yang disebutkan oleh Ibnu Mu'ayyan bahwa ia adalah Baham bin

Nadzir. Ibnu Mandah dan lainnya berkata, "Ia sempat hidup di
masa RasCrlullffh, zaallahu a'lam."

Telah disebutkan dari riwayatJubair bin Nufair dari Auf bin MAlik
dalam pembahasan Banyaknya Syarat-Syarat Sebelum Kiamat dari
RasfflullAh Shallalldhu j{laihi wa Sallam yang bersabda, "Dan lang
keenam adalah perdamaian yang terjadi antara kalian dan Bani Ashfar

Rahasia Kiamat

Kemudian mereha berjalan memzrangi kalian dalam fulapan puluh

bendera dan di bazuah setiap bendera terdapat dua belas ribu. Markas

kaummusliminpadautaktu itu adalah di bumiyang disebut Gh'fithah, di

sebuah kota yang disebut Damaskus." Diriwayatkan oleh Ahmad.

Ab0 DAwud meriwayatkan dari hadits Jubair bin Nufair juga, dari

Ab0 ad-Dardd' bahwa RasCrlullirh ShallailAhu Alaihi zua Sallam

bersabda, "sesungguhnya markas haum muslimin pada hari itu saat

malhamah adalah di Ghfithah di sebelah kota yang disebut Damaskus

yng merupakan kota terindah di Syam."

Telah disebutkan dalam hadits Ab0 Janffb dari AbdtrllAh bin Amrfi

dalam Fath al- Qasthanthiniy aft (Penaklukan Konstantinopel), begitu

pula dalam hadits Ab0 Qabil darinya dalam penaklukan Romawi

(Fath Rfi.miyah).

Tidak Akan Ter{adi Kiamat Sebelum
Nabi 'lsa Membunuh Dqiial

Muslim ibnul-Hajjnj berkata, "Zuhhir bin Harb meriwayatkan

kepada kami dari Ya'tA bin Manshfrr dari Sulaim6n bin Hilfll

dari Suhail dari ayahnya dari AbO Hurairah bahwa Ras0lullAh

Shallalhhu i4laihi. uta Sallam bersabda, 'Tidak akan terjadi Kiamat

hingga Romazti mendatangi A'mdq atau Ddbiq, kemudian tentara dari

Madinah datang kepada mereka dan mereka adalah dari penduduk

bumi terbaik kala itu. Maka manakala mereka telah berbaris, Romazai

berkata, 'Biarkan antara kami dan antara orang-orang yang menghina

kami, kami akan memerangi mereka.' Orang-orang muslim kemudian

berkata, 'Demi AilAb kami tidak akan membiarkan antara kalian dan

s aud ara- s au dara k ami.'

Maka kaum muslimin memerangi Romauti. Sepertiga dari kaum

muslimin mengundurkan diri dan Alldh tidak akan mengampuni

mereka selamanya. Sepertiga dari mereka terbunuh dan mereka adalah
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para s1uhadL' terbaik di sisi AllAh sementara sepertiga lagi berhasil

menaklukkan dan mereha tidak akan tertimpa petako (fitnall untuk

selamanya, lalu mereka pun menaklukkan Konstantinopel.

Ketika mereka tengah membagi-bagi harta rampasan, dan mereka

juga telah mengantung pedang-pedang mereka dengan zaitun, saat

itulah setan berteriak kepada mereka bahwa al-Masih Dajjal telah

menggantikan mereka pada keluarga mereka, maka mereka pun keluar.

Dan hal itu salah. Ketika mereka telah datang di Sjtam, Daljalpun keluar

Manakala mereka bersiap untuk berperang dan meluruskan barisan-

barisan dan ketika mulai didirikan shalat, turunlah'isd Putra Marytam

dan menjadi Imdm mereka. Maka ketika musuh Alldh melihatnjta, ia

meleleh sebagaimana melelehnla garam di dalam air Kalaulah 'is|
membiarkanryA pastilah ia telah meleleh hingga binasa. Akan tetapi,

Alldh membunuhnya dengan tangan'isd dan memperlihatkan darahryta

kepada mereka di pedangryta."

Kemauan Keras dan Keimanan yang Murni
Mampu Menembus Kemungkaran

Muslim berkata, "Qutaibah bin Sa'id meriwayatkan )ipada kami

dari Abdu al]Aziz 
-yaitu 

Ibnu Muhammad- dariTsaur dan ia

adalah Ibnu Zaid ad-Daili dari Ab0 al-Mughits dari Ab0 Hurairah
bahwa RasirlullAh Shallallhhu i4laihi uta Sallam bersabda, 'Apakah

kalian telah mendengar sebuah kota lang sebelahnya berada di darat,ut

dan jtang sebelah lagi berada di laufr' Mereka berkata, 'Iya, wahai

RasfflullAh....' Rasirlull?th Shallalhhu Alaihi wa Sallam bersabda,
'Tidak akan terjadi Kiamat hingga tuiuh puluh ribu orang dari Bani
Ishilq memerangiryta. Manakala mereka telah sam.pai di sana dan

hendak memasukinya, maka mereka tidak memerangi dengan serjata

dan mereka juga tidah ruelemparkan anak panah. Akan tetapi mereka

1 berkat,r, 'Ld ildha lilAilAh zaa Alldhu Akbar', maka jatuhlah salah satu

fl aari kcdua bagiannya;"

ahasia Kiamat

Tsaur berkata, 'Aku tidak tahu melainkan RasCrlullflh Shallalldhu

i4laihi uta Sallam bersabda, 'Tang di laut. Kemudian mereka berkata

lagi 'Ld ilAha llldilAh wa Alldhu Ahbar', maka terbuka untuk mereka

lalu mereka pun memasukinya dan mengambil harta ram.pasannya.

Tatkala mereka mem.bagi-bagi harta rampasan, saat itulah datang

teriakan yang mengatakan, 'Sesungguhnya Daijal telah keluar.' Maka

mereka meninggalkan segala sesuatu dan kembali."'

lsyarat Nabawiyyah Seputar Penaklukan
Negeri Romawi dengan Menguasai Banyak

Harta Rampasan Perang

Ibnu Mijah berkata, 'Ali bin Maim0n ar-Raqi meriwayatkan

kepada kami dari Ab0 Ya'qCrb al-Habibi dari Katsir bin AbdullAh

dari Amr0 bin Auf dari ayahnya dari kakeknya bahwa RasfrlullAh

Shallalldhu i4laihi wa Sallam bersabda, 'Tidak tkan terjadi Kiaruat

hingga pembaua kabar kaum muslimin mendekati Bfih'.' Kemudian

beliau berkata,' Wah ai A li, ut ahai A lt, u ahai A lt.' Ali berkata,'Den gan

ayah dan ibuku.' RasCrlullAh Ehallalldhu Alaihi wa Sallam bersabda,

'Kalian akan memerangi Bani Ashfar dan orang-orang setelah kalian

juga memerangi mereka, hingga datanglah kepada mereka orang-orang

terbaik Islam" penduduk Hijaz yang berjuang di jalan Alldh yang tidak

takut akan cacian orong lang mtncacl Kemudian mereka membuka

Konstantinopel dengan tasbih dan takbir. Lalu mereka mendapat banyak

harta rampasan yang mereka belum pernah mendapati yang seperti itu,

hingga mereka membagi-bagi dengan perisai-perisai. Lalu datanglah

seseorang seraya berkatq 'sesungguhnita al-MasihDajjal telah keluar di

negeri kalian!' Dan ketahuilah bahwa itu adalah dusta. Maka orangyang

mengambil harta rampasan men.yesol dan orang yang meninggalkannla

pun menyesal"'



An-Nih6yatu fi al-Fit6ni wa al-MalShimi

lsyarat Nabawiyyah Seputar Kaum Muslim akan

Memenangkan Kebenaran Atas Kebatilan Dajjal

Muslim berkata, "Qutaibah meriwayatkan kepada kami dari Jarir

dari Abdu al-Malik bin Numair dari JAbir bin samurah dari NAfi'

bin 'Utbah bahwa Ras0lullAh Shallatldhu Alaihi zaa Sallambersab@.,
,Kalian memerangi Jazirah Arab dan Alldh menaklukkannyq kemudian

persia dan Atlah membukanjta, kemudian halian menterangi Romawi

dan Aildh membukanya, kemudian kalian memerangi Dajjal dan Alldh

menaklukkannya!"

Hal-hal Baik Mengenai Bangsa Romawi

Telah diriwayatkan oleh Muslim hadits dari al*Laits bin Sa'ad

dari Mfisa bin Ali dari ayahnya bahwa al-Mustawad al-Qurasyi

bera<la di rumah Amr0 ibnul-'Ash dan ia berkata,'Aku mendengar

Rasirlulldh ShallaltAhu i4laihi wa Sallam bersabda, 'Kiamat terjadi

dan orang-orang Romazui adalah orang paling baryak."' Maka AmrCr

ibnul-'Ash berkata kepadanya, "Perjelaslah aPa yang engkau

katakan." Ia mengatakan, 'Aku mengatakan apa yang telah

aku dengar dari Rasolullih shallallahu Alaihi wa sallam Beliau

mengataka n,'Aku mengatakan seperti itu karena saat itu terdapat lima

hal pada mereka. Sesungguhni,a mereka adalah orang yng palirlg sabar

ketika menghadapi petaka (fitnah); orang yng paling cepat bangkit dari

musibah; hampir-hampir mereka selalu kembali setelah pergi; mereka

adalah orang-orang yng paling baik terhadap orang-orang miskin,

anak yatim dan orang-orang lemah; dan yng kelima, cantik lagi elok,

serta mereka adalah orang-orang yang paling menentang kezaliman

para raja (penguasa);'

Rahasia Kiamat 101

Saat Kiamat Te{adi, Bangsa Romawi
Merupakan Penduduk Bumi yang Terbesar

Muslim berkata, "Harmalah bin Yahyt nteriwayatkan kepada kami

dari AbdullAh bin Wahab dari Ab0 Syuraih dari Abdu al-Karim

ibnul-HArits bahwa al-Mustawad al-Qurasyi berkata kepadanya'

Aku mendengar RasCrlullarh Shallalhhu )4laihi wa Sallam bersabda,

'Kiamat terjadi dan orang'orang Roruawi adalah orang yang paling

banyak." Ia mengatakan bahwa berita tersebut sampai pada AmrCr

ibnul-'Ash dan Amr0 pun berkata kepadanya, 'Hadits-hadits apa

ini, yang engkau katakan bahwa engkau telah mendengarnya

dari Ras0lullAh?' Al-Mustawad berkata kepadanya, Aku telah

mengatakan apa yang telah aku dengar dari Ras0lullAh.' Ia

mengatakan bahwa kemudian Amrir berkata, 'Apabila engkau telah

mengatakan hal itu, (bo7"l. Karena se sungguhnya orang-orang Romazai

adalah orang-orang yang paling sabar saat menghadapi-petaka/fitnal4

orang-orang yang paling sabar dalam. menghadapi musibalt" dan orang-

orang yang paling baik terhadap orang-ordng miskin dan orang-orang

lemah mereka."'

Hal ini menunj ukkan bahwa orang-orang Romawi akan masuk I slam

pada akhir zatnan dan bisa jadi bahwa penaklukan Konstantinopel

terjadi di tangan sebagian dari mereka, sebagaimanayangdijelaskan

dalam sebuah hadits bahwa Romawi akan diperangi oleh tujuh

puluh ribu dari Bani Ishdq, dan Romawi adalah dari keturunan al-

'Ais bin Ishiq bin lbrAhim al-Khalil as. Maka mereka itu adalah

keturunan paman dari Bani IsrA'il. Sementara Dajjal diikuti oleh

tujuh puluh ribu dari orang-orang Yahudi AshbahAn dan mereka

itulah para pembela Dajjal. Sementara oranfJ-orang Romawi telah

dipuji dalam hadits ini, maka bisa jadi mereka memeluk Islam di

tangan 'isA Putra Maryam, wallahu a'lam.
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Hanya saja hal ini telah ada dalam sebagian riwayat dari Bani
Isra'il dan hal tersebut dikuatkan oleh al-eidhi'Iyadh dan lainnya,
wallahu a'lam.

IsmA'il bin Ab0 Uwais berkata, "Katsir bin AbdullAh bin Amr0
meriwayatkan kepada kami dari ayahnya dari kakeknya bahwa
RasrilullAh shallailahu i4laihi ua sallam bersabda, 'Kalian akan
rnemerangi Bani Ashfar dan akan memerangi mereka pula orang-
orang setelah kalian kaurn muslimin dari H{az hingga Allah mtmbuka
Konstantinopel dan Rom.azai dengan tasbih dan takbir, maka hancurlah
benteng-bentengnya dan kalian ntendapatkan harta benda yang kalian
belum pernah mzndapatkan lang seperti itu sama sekali. Htngga
ruanakala mereka sedang membagi-bagi dengan perisai-perisai,

seseorang berteriak, 'wahai ahli Islan, al-Masih Daljal berada di
negeri-negeri kalian dan pada anak-cucu kalian.' Maka orang-orang
pun menjatuhkan harta nureka. Dari mzreka ada yang telah mengambil,

ada pula jtang meninggalkannya. orang yang telah mtngambil mzrasa

menyesal dan orang yang mtninggalkannya pun merasa mtnyesal.

Mereka berkata,'siapakah gerangan orangyang berteriak ini?' Tbtapi
mereka tidak mengetahui siapa dirirya. Kemudian mereka berkata,
'Utuslah beberapa untuk menengok ke lliyt'. Maka apabila al-Masih
Dajjal telah keluar, mereka akan datang kepada kalian d.engan apayang
telah mereka ketahui.' Kemudian mereka mzndatangi dan melihat, tetapi
mereka tidak rnelihat apa-apa. Mereka melihat manusia dalam keadaan

tenang. Mereka pun berhato, 'Tidaklah seseorang itu menyerukan

melainkan ia telah menyerukan perkara jtang besar' Maka mereka

pun maju mundur, akhirryta mereka memutuskan" 'Kita pergi bersama-

sama keluar menuju ll,a'. Apabila Dajial telah keluar, maka kita
akan merneranginya bersama-sama hingga Atlah memutuskan perkara
di antara kita dan dirinya. Namun, apabila tidak seperti itu, maka
sesungguhnya ia adalah neE;eri-negeri kalian dan keluarga kalianjika
kalian telah pulang kembali kepadaryta.""

il

Rahasia Kiamat I03

lsyarat Nabawiyyah Seputar Madinah
al-Munawarah Akan Menjadi Lemah pada Saat

Bait al-Maqdis Menjadi Makmur

ImAm Ahmad berkata, 'Ab0 an-Nadhar meriwayatkan kepada

kami dari AbdurrahmAn bin TsAbit bin TsaubAn dari ayahnya

dari Makhffl dari Jubair bin Nufair dari MAlik bin Yakhflmir dari

Mu'idz bin Jabal bahwa RasCrlull0h Shallalhhu Zlaihi wa Sallam

bersabda, 'Makmurnya Bait al-Maqdis adalah kehancuran Tatsrtb

dan hancurnjta Tatsrib adalah munculnya malhamalt" serta munculnya

malhantah adalah penaklukan Konstantinopel" dan penaklukan

Konstantinopel adalah keluarnya Dajjal.' Ia mengatakan bahwa

Rasfilullflh Shallallilhu i4laihi wa Sallammemukulkan tangannya di

atas paha orang yang diajaknya berbicara atau di atas pundaknya,

lalu berkata, 'sesungguhnlta ini adalah benar nlata, sebagaimana

engkau berada di sini, atau sebagaimana engkau berdiri."'

Demikian pula yang diriwayatkan oleh Ab0 DAwud dari Abbis

al-'Anbari dari Ab0 an-Nadhar HAsyim ibnul-pAsim dan ia
mengatakan bahwa sanad ini bagus, hadits hasan, di sana terdapat

cahaya kebenaran dan keagungan Nabawiyyah. Namun, yang

dimaksud di sini bukanlah bahwa Madinah akan hancur semuanya

sebelum keluarnya Dajjal, karena itu yang akan terjadi di akhir

zaman sebagaimana yang akan diterangkan dalam hadits-hadits

shahih. Akan tetapi, makmurnya Bait al-Maqdis menjadi sebab

hancurnya Madinah Munawarah, karena telah termaktub dalam

hadits-hadits bahwa DajjaI tidak mampu memasukinya. Ia

terhalang karena pada setiap celahnya ada para malaikat yang di

tangan mereka terdapat pedang-pedang yang terhunus.

(
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Madinah Terjaga dari Wabah
dan Pengaruh Buruk Dajjal

Dalam Shahih al-Bukhflri disebutkan hadits dari MAlik dari Nu'aim
al-Mujamrnar dari Abff Hurairah bahwa RasfilullAh Ehaltaltd.hu
j4laihi wa Sallam bersabda mengenai Madinah, "'fidak akan

memasukinya, utabah dan Daiial."

Dalam Jdmi' at-Tirmidzi dikatakan bahrva al-Masih Putra Maryam
ketika telah wafat dirnakarnkan di Kamar Nabawiyyah.

lsyarat Nabawiyyah Seputar Pemekaran Wilayah
Perkampungan Madinah al-Munawwarah

Muslim berkata, 'Amr0 an-Niqid meriwayatkan kepadaku dari al-
Aswad bin 'Amir dari Zuhair dari Suhail bin AbCr Shalih dari ayahnya

dari Abfi Hurairah bahwa Ras0lulldh Shallalhhu i4laihi wa Sallam

bersabda, 'Perkam.pungan akan mencapai Ahdb atau Tuhdb.' Zuhair
mengatakan, Aku berkata kepada Suhail, 'Berapakah jaraknya

dari Madinah?' [a menjawab, 'Begini dan begini mil."' Pemekaran

wilayah ini mungkin terjadi sebelum pemakmuran Bait al-Maqdis,

namun bisa jadi beberapa saat setelah itu dan kemudian hancur

rata, sebagaimana yang ditunjukkan oleh hadits-hadits yang akan

kami sebutkan.

I syarat N abawiyyah Seputar Terusirnya Penduduk
Madinah Pada Masa yang Akan Datang

ImAm al-purthubi telah meriwayatkan dari al-Walid bin Muslim
dari IbnLr Luhai'ah dari Ab0 az-Zubair dari Jdbir, ia mengatakan

bahwa dirinya mendengar'Umar ibnul-Khaththab Radhiyalhhu

Anhu di atas mimbar berkata, 'Aku mendengar RasfflullAh
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Shallalldhu Alaihi wa Sallam bersabda, 'Penduduk Madinah akan

keluar dari Madinah kemudian mereka kembali kepadarya dan

meramaikannjta hingga penult, kemudian mereka keluar darinya dan

tidak akan kembali lagi kepada'nya, untuh selama."'

Sementara dalam hadits dari Ab0 Sa'id yang diriwayatkan secara

madil seperti itu pula dan ditambahkan di sana, "Dan ia sedang

dalam musim buah terbaik." Dikatakan, "Lalu siapakah yang

memakannyaP" Ras0lullAh menj aw ab, " Burung dan binatang."

Dalarn kitab Shahih Muslim disebutkan dari AbO Hurairah

bahwa Rasfilulldh Shallalhhu i{laihi wa Sallam bersabda, "Mereka

meninggalkan Madinah dalam keadaannya yang baih, tidak ada yang

memakannya melainkan yang termaaJkan-beliau maksud binatang

dan burung-. Keruudian dua orang penggembala keluar dari Muz?nah

menuju Madinah dan keduanya menggiring kambtng mereka, maka

keduanya mendapatinya kosong tidak berpenghuni. Sehingga ketika

keduanjta sampai tl.i Tsaniyah al-Wadd', keduanya tersungkur di atas

walah mereka."

Dalam hadits Hudzaifah dikatakan, 'Aku bertanya kepada

Ras0lullflh Shallall.dhu j4laihi wa. Sallam berbagai hal, hanya saja

aku tidak menanyakan apa yang menyebabkan penduduk Madinah

keluar dari Madinah."

Sementara dalam hadits lain dari AbO Hurairah disebutkan,

"Mereka keluar darinya, sementara setengah dari buahnya adalah

bunga-bunga, dan setengahnya lagi adalah ruthab (setengah

masak)." Dikatakan, 'Apa yang membuat mereka keluar darinya

wahai Abir Hurairah?" Ia menjawab, "Yakni, para penguasa yang

jahat."

Abir DAu'ud berkata, "Ibnu Nufail meriwayatkan kepada kami dari

'isA bin YCrnus dari Ab0 Bakar bin Abir Maryarn dari al-Walid

bin SufyAn al-GhasAni dari Yazid bin Qathib as-SalwAni dari AbO

105

R



An-Nih6yatu fr al-Fitdni wa al-MalShimi

Bahr dari Mu'Adz bin Jabal bahwa Ras0lullAh ShallallLhu Alaihi wa

Sallam bersabda, 'Malhamah besar, penaklukan Konstantinopel dan

keluarnya Dajjal dalam tujuh bulan;"

Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi dari AbdullAh bin AbdullAh bin
Abdurrahmfln ad-Darimi dari al-Hakam bin Abbdn dari al-Walid

bin Muslim dan ia mengatakan, "statusnya hasan, kami tidak
mengetahuinya selain dari arah ini."

Dalam Bab dari ash-Sha'bu bin Jats6mah, AbdullAh bin Bisar,

Abdullih bin Mas'0d dan AbO Sa'id al-Khudri.

Diriwayatkan oleh Ibnu MAjah dari HisyAm bin AmmAr dari al-
Walid bin Muslim dan 'Ismf il bin AyyAsy dari Abfr Bakar bin AbO

Maryam, seperti itu.

Imflnr Ahmad dan Abfi DAwud berkata dengan lafazh darinya,
"Haiwah bin Syuraih al-Himshi meriwayatkan kepada kami dari
Baqiyah dari Bahr bin Sa'ad dari Khilid dan ia adalah lbnu Ma'dAn

dariAbfi BilAl dari AbdullAh bin Basar bahwa Rasfilullih ShallallAhu

Alaihi uta Sallam bersabda, 'Di antara malhamah dan penaklukan kota

enarn tahun. Kemudian Dajjal keluar pada tahun ke tuJrh."

Demikianlah yang diriwayatkan oleh Ibnu MAjah dari Suwaid

bin Sa'id dari Baqiyah ibnul-Walid dan ini senada dengan yang
diriwayatkan sebelumnya. Hanya saja ia menerangkan awal

malhamah dan akhirnya adalah enam tahun, juga antara akhir
malhamah dan penaklukan kota. Kota itu adalah Konstantinopel

dalam selang waktu yang sebentar, dimana hal tersebut terjadi
bersamaan dengan keluarnya Dajjal dalam tujuh bulan, wallahu

a'lam.

At-Tirmidzi berkata, "Mahm|rd bin GhailAn meriwayatkan kepada

kami dari Ab0 DAwud bin Syu'bah dari YahyA bin Sa'id dari Anas

bin Mfllik, ia mengatakan, 'Penaklukan Konstantinopel bersamaan

dengan datangnya Kiamat.' Mahmffd berkata,'Hadits ini berstatus
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hasan gharib."'

Konstantinopel adalah salah satu kota Romawi yang ditaklukkan

ketika Daj.1aI keluar. Konstantinopel telah ditaklukkan pada masa

sebagian para sahabat Ras0lulldh Shallalldhu Alaihi zua Sallam,

dimana ia berkata demikian. Yakni, ia ditaklukkan pada masa para

sahabat, dan ini perlu diteliti kenrbali, karena Mu'Awiyah mengutus

putranya Yazid ke sana dan di antara para tentara terdapat Ab0 Ay0b

al-AnshAri. Tetapi, belum disepakati bahwa ia telah ditaklukkan

dan dikepung oleh Maslamah bin Abdu al-Malik bin MarwAn

pada masa pernerintahan mereka dan belum juga ditaklukkan.

Namun, mereka didarnaikan dengan membangun masjid di sana,

sebagaimana yang telah disampaikan secara ringkas.

lsyarat hlabawiyyah Seputar Berrnunculannya
Pendusta yang Merupakan Titik Awal

Sebelum al-Masih Diturunkan

ImAm Muslim meriwayatkan dari hadits Syu'bah dan lainnya

dari SimAk dari JAbir bin Samurah bahwa dirinya mendengar

RasfilullAh ShallailAhu )4laihi wa Sallant bersabda, " Sesungguhnya

sebelum Kiamat akan ada para pendusta." J?bir mengatakan, "Maka

waspadalah dari mereka."

IrnAm Ahmad berkata, "MCrsA rneriwayatkan kepada karni dari

Ibnu Luhai'ah dari Abi az-Zubair dari JAbir bahwa ia rnendengar

RasirlullAh Shallalldhu Alailti wa Sallam bersabda, 'Sebelum Kiamat

a.han ada para pendusta, salah satu dari mereka adalah penguasa al-
Tamdmah, penguasa Sana'a al-'Anslt, penguasa Himyar, kemudian

Dajjal dan ia adalahfttnah terbesar;"

JAbir berkata, "Sebagian sahabatku mengatakan bahwa ada sekitar

tiga puluh para pendusta." Hanya Ahmad yang meriwayatkannya.
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Dalam Shahih al-BukhAri disebutkan dari AbCr al-Yamin dari

syu,aib dari Abff az-z\ndd dari al-Araj dari Abfi Hurairah bahwa

RasCrlullah shallalldhu Alaihi wa sallam bersabda, "Tidak akan

terjadi Kiamat hingga dikirimkan Dajjal-Dajjal pendusta, sekitar

tiga puluh, yang setiap orang mengaku bahwa ia adalah utusan

Allah,' dan disebutkan kelanjutan hadits dengan panjang lebar'

Dalam kitab Shahih Muslim disebutkan hadits dari MAlik dari

Abtt az-zinad dari al-Araj dari Abo Hurairah dari Rasirlullah

Shallatldhu i4laihi wa Sallam, beliau bersabda, "Tidak akan terjadi

Kiamat hingga ada Dajjal-Dajjal pendusta sekitar tiga puluh orang

yang semuanya mengaku bahwa ia adalah Rasul Alleh'"

Muhammad bin Ra{i'meriwayatkan kepada kami dari Abdurrazzaq

dari Ma'mar dari Hamam bin Munabbih dari Abfi Hurairah dan

Ras0lullAh Shallalldhu )Ataihi wa Sallam seperti itu. Bedanya, ra

mengatakan dengan memakai redaksi, " Munculny a Daji al-Dajj al'"

ImAm Ahmad berkata, "Muhammad bin Ja'far meriwayatkan kepada

kami dari syu'bah dari al-'Ala' bin Abdurrahman dari ayahnya dari

Abo Hurairah dari Rasolulldh shallallahu i4laihi wa sallam bahwa

beliau bersabda, 'Tidak akan terjadi Kiamat hingga muncul Dajial-

Dajjal pendusta sebanyak tiga puluh,lang semuanya mengaku bahzua ia

adalah Rasul Albh, harta berlimpah, muncul petaka (fitnah), banyaknjta

haraj dan hekacauan.' Dikatakan, Apakah haraj rtu?' RasCrlullAh

ShatlailAhu )4laihi u.ta Sallam bersabda, 'Pembunuhan, pembunuhan,

pembunuhan.' Trga kali." Hanya Ahmad yang meriwayatkan dari

arah ini dan ia di atas syarat Muslim.

Telah diriwayatkan pula oleh Abtr DAwud dari al-pa'nabi, dari ad-

Dar0ardi, dari al-AlA'.

Dari hadits Muhammad bin Amrff dari Alqamah dari Abfi Salamah

dari Abff Hurairah bahwa Rasfflullah shallailahu i4laihi wa sallam

bersabda, "Tidak ahan teriadi Kiamat hingga keluar tiga puluh Dajial
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pendusta yang senluanya berdusta atas Alldh dan Rasul-Nya."

Ahrnad berkata, "YahyA bin Auf meriwayatkan kepada kami dari

Jalds dari Ab0 Hurairah dari Ras0lullAh ShallailAhuAlaihiwa Sallam

bahwa beliau bersabda, 'sebelum Kiamat ada sekitar tiga puluh Daljal

pendusta yang senluanya berkata, Aku adalah nabi."' Sanad ini bagus

dan hasan, Ahmad juga meriwayatkan sendirian.

Ahmad berkata, "Hasan bin MCrsA meriwayatkan kepada kami

dari Ibnu Luhai'ah dari SalimAn bin 'Amir dari AbCr 'UtsmAn al-

Ashbahi bahwa dirinya mendengar Abff Hurairah rnengatakan

bahwa Ras0lullAh Shallalhhu i4laihi wa Sallam bersabda, 'Akan ada

pada umatku Dajjal-Dajjal pendusta. Mereka membawa hadits-hadits

baru yang belum pernah kalian dengar,juga belum pernah didengar oleh

nenek mojtang kalian, maka berhati-hatilah kalian dan jangan sampai

mereka mtmperdajt a kalian."'

Dalam kitab Shahih Muslim disebutkan dari hadits Ab0 Qalibah
dari Abo Asma' dari Tsaubin bahwa Ras0lullah shallalhhu i4laihi

wa Sallam pernah bersabda, " sesungguhnya akan ada dalam umatku

tiga puluh pendusta, yang semuanya mengaku bahwa mereka adalah

nabi. Aku adalah penutup para Nabi, dan tidak ada seorang Nabi setelah

aku."

Imim Ahmad berkata, 'Ab0 al-Walid meriwayatkan kepada kami

dari AbdullAh bin Aydd bin Laqith dari Ab dari AbdurrahmAn

bin An'am al-Araji 
-AbCr 

al-Waltd ragu-ragu- ia mengatakan,

'seorang laki-laki bertanya kepada Ibnu 'Umar mengenai mut'ah

dan aku berada di rumahnya, 'Mut'ah bagi wanita.'Maka ia berkata,

'Demi Allah, tidaklah kami pada masa Ras0lullAh termasuk

orang-orang yang berbuat zina dan tidak pula berbuat kekejian.'

Kemudian ia berkata, 'Demi Ailah, aku telah mendengar Ras0lulldh

Shallalhhu Alaihi zsa Sallambersabda,' Benar-benar akan ada sebel;u.m
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lsyarat Nabawiyyah Seputar Adanya Penyeru
Menuju Neraka dalam Tubuh Umat lslam Sendiri

Ath-ThabrAni meriwayatkan hadits dari Mu'ariq al-'Ajali dari Ibnu
'Umar seperti itu pula yang diriwayatkan oleh Ahmad sendirian.

Al-HAfizh Abfi Ya'lA berkata, "WAshil bin Abdu al-AlA

rneriw'ayatkan kepada kami dari Ibnu Fudhail dari Laits dari Sa'id

bin 'Amir dari Ibnu 'Umar bahwa dirinya mendengar Ras0lullAh

Shallalldhu Alaihi z.ua Sallam pernah bersabda, 'Sesungguhnya akan

ada lebih dari tujuh puluh peryeru,.yang semuanya menyerukan kepada

neraka. Seandainya aku mau, niscaya aku aka'n memberitahu kalian

nama-nama mereka serta suku-suku mereka."' Sanad ini tidak terlalu

bermasalah.

Telah diriwayatkan pula oleh lbnu MAjah sebuah hadits dalam
'Menghirup dan ll[inum dengan Tangan."

Al-HAfizh Abfi Ya'lA berkata, 'Ab0 Karib meriwayatkan kepada

kami dari Muhammad ibnul-Hasan al-Asadi dari HArrin bin ShAlih

al-HamdAni dari al-HArits bin AbdurrahmAn dari AbO al-JalAsi

bahwa dirinya mendengar Ali berkata kepada AbdullAh bin SabA',

'Celakalah engkau! Demi Allah, tidaklah telah dikatakan kepadaku

sesuatu dan aku menyembunyikannya dari manusia. Sungguh aku

telah mendengar RasfflullAh Shallalldhu Alaihi zua Sallambersabda,
'Sesungguhnya sebelum Kiamat ada tiga puluh pendusta,' dan

sesungguhnya engkau adalah salah satu dari mereka."'

Diriwayatkan pula dari Abff Bakrah bin Abfi Syaibah dari

Muhammad ibnul-Husain.

Abfi Ya'lA berkata, "Zuhrah meriwayatkan kepada kami dari Jarir

dari Laits dari Bisyar dari Anas' bahwa Ras0lullflh Shallalldhu

Alaihi wa Sallam pernah bersabda, 'Akan muncul sebelum Daljal lebih

I dari tujuh puluh Daljal-Da1jal.'" Di dalamnya terdapat sifat gharib,

il
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dan yang disebutkan dalam kitab-kitab Shahih adalah lebih kuat.

Hanya Allah Yang Mahatahu.

IrnAm Ahnrad berkata, "AbdurcazzAq meriwayatkan kepada kami

dari Ma'mar dari az-Zuhri dari Thalhah bin AbdullAh dari Auf
dari Abir Bakar bahwa mereka banyak membicarakan tentang

Musailalr sebelum RasfflullAh Shallalldhu Alaihi wa Sallam berkata

sesuatu rnengenai dirinya. Maka beliau ShallalldhuAlaihiwa Sallam

berdiri dan berbicara kepada orang-orang,'Selanjutnjta, dalam

keterangan rnengenai lakt-laki ini lang kalian banyak membicarakannla,

sesungguhnya ia adalah seorang pendusta dari tiga puluh pendusta yang

keluar sebelum Kiamat. Sesungguhnya tidak ada sebuah negeri kecuali

ia akan dimasuki oleh ketakutan dari al-Masih Dajjal;"

Diriwayatkan oleh ImAm Ahrnad juga dari Hajjaj dari al-Laits bin

Sa'ad dari Aqil dari Ibnu SyihAb dari Thalhah bin AbdullAh bin

Auf dari 'Iyidh bin NAfi' dari Abir Bakrah, dan ia menyebutkan

yang beliau berkata di dalamnya, "Sesungguhnya ia adalah

pendusta dari tiga puluh pendusta. Mereka keluar sebelum

keluarnya Dajjal dan tidak ada sebuah negeri melainkan dimasuki

oleh ketakutan dari al-Masih Dajjal kecuali Madinah. Karena setiap

celah dari celah-celahnya pada hari itu terdapat dua malaikat yang

melelehkan kejahatan Daj.jal darinya." Ahmad sendirian dalam

rneriwayatkannya, dari dua arah.

ImAm Ahmad berkata, 'Ab0 Ja'far al-MadAyani dan ia adalah

Muharnmad Ja'far, meriwayatkan kepada kami dari 'Ubed ibnul-
'ArA, dari Muhammad bin IshAq dari Muhammad ibnul-Munkadir

dari Anas bin MAlik bahwa Ras0lullAh Shallalldhu i4laihi zaa Sallam

pernah bersabda, 'Sesungguhnya sebelum Dajjal terdapat tahun-

tahun yang penuh dengan tipu dalta yang mendustakan seseorang lang
jujur dan nLembenarkan seorang pendusta, seorang pemegang amanah

dikhianati dan pengkhianat diberi amanah, dan ruzuaibidhah berbicara.'

Dikatakan,'Lalu apakah ruwaibidhah itu?' RasfflullAh Shallalldhu

Alaihi zta S allamber sabda,' Orang-orangfasik y ang berbic ara me n p;e n a i
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masalah uTnu/n."' (Sanadnya bagus dan kuat). IrnAm Ahmad hanya

sendiri tneriwayatkan dari jalur ini.

Hadits dan Atsar di Seputar Dajjal

ImArn Muslim meriwayatkan, "Harmalah bin YahyA bin AbdullAh

bin Harmalah bin 'ImrAn at-Tajibi meriwayatkan kepada kami dari

Ibnu Wahab dari Y0nus dari Ibnu SyihAb dari Sdlim bin AbdullAh

dari Abdull6h bin 'Umar dari 'Umar ibnul-KhaththAb bahwa ia

berangkat bersama Ras0lullAh Shallalhhu Alaihi zua Sallamdengan

beberapa orang menuju kepada Ibnu ShayAd hingga ia ditemukan

dan dirinya sedang bermain bersama anak-anak di benteng Bani

MughAtah. Pada saat itu Ibnu ShayAd telah mendekati remaja. Ia

tidak merasakan kedatangan beberapa orang hingga RasfilullAh

Shallalhhu j4laihi wa Sallam menepuk pundaknya dengan tangan

beliau, kemudian berkata, 'A?akah engkau bersaksi bahtaa aku

adalah utusan Alhh?' Ibnu ShayAd memandang kepada beliau dan

berkata, Aku bersaksi bahwa engkau adalah utusan orang-orang

ummiy.' Lalu ia berkata kepada RasfilullAh ShallailAhu Alaihi wa

Sallam, Apakah engkau bersaksi bahwa aku adalah utusan Allah?'

Ras0lullAh pun berkata, Aku beriman kepada AUeh dan rasul-

rasul-Nya.'

Lalu beliau berkata kepadanya, Apa yang engkau lihatP' Ibnu ShayAd

berkata, 'Datang kepadaku yang benar dan yang dusta.' Ras0lulldh

Shallallilhu iLlaihi zua Sallam pun berkata kepadanya, 'Perkara

menjadi rancu terhadapmu.' Lalu beliau berkata, 'Sesungguhnya

aku menyembunyikan sesuatu untukmu.' Ibnu ShayAd pun berkata,

'Ia adalah asap.' Ras0lullAh Shallalldhu i{laihi wa Sallam kemudian

berkata kepadanya, 'Celakalah engkau, sungguh engkau tidak akan

mam.pu menentang takdir yang sudah ditetapkan Alldh untuk dirimu.'

1 Maka 'Umar ibnul-Khaththdb pun berkata, 'Wahai RasfflullAh,

V bolehkah aku memotong lehernyaP' Ras0lul|rh ShaltailAhu Alaihi
{'\
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wa Sallam bersabda, 'A?abila ia adalah Dajial, maka engkau tidak

akan mampu melazuannya; dan apabila bukan dia, maka tidak ada

b aikny a engkau membunuhny a."'

SAIim bin Abdulldh berkata,'Aku mendengar Abdullih bin'Umar

berkata, 'setelah itu Rasfilulltth Shallalhhu i{laihi zua Sallam dan

Ubay bin Ka'ab berangkat menuju kebun kurma yang di sana

terdapat Ibnu ShayAd. Ketika beliau masuk ke kebun kurma, beliau

pun berlindung di pohon-pohon kurma, mencoba mendengar

sesuatu dari Ibnu ShayAd sebelum ia melihat beliau. RasfflullAh

ShallallLhu Alaihi wa Sallam pun melihatnya sedang telentang

di atas kasur dalam beludru dan ia di sana mengeluarkan suara

auman. Maka Ibu Ibnu ShayAd melihat RasCrlullAh ShallailAhu

Alaihi wa Sallam yang sedang berlindung di balik pohon-pohon

kurma, lalu ia berkata kepada lbnu ShayAd,'Wahai Shdf laitu
nama lbnu Shafid- ini Muhammad.' Maka Ibnu ShayAd pun urarah.

Kemudian Ras0lullAh ShallailAhu Alaihi wa Sallam bersabda,

'Kalaulah ia meninggalkannjta, maka jelas sudah.""

SAlim mengatakan bahwa Abdulldh bin 'IJmar berkata,

"Ras0lullAh Shallalldhu Alaihi zua Sallam berdiri di depan orang-

orang dan memuji Allah, Sang Pemilik pujian. Kemudian beliau

menyebutkan Dajjal dan bersabda,'Sesungguhnya aku benar-benar

memberi peringatan kepada kalian akan dirirya. Tidak ada seorang

nabi kecuali ia telah memperingatkan kaumryta. Nith benar-benar telah

memperingatkan kat4mnya" Akan tetapi, aku mengatakan sebuah kalimat

y ang be lum dikatakan oleh seorang nabi pun kepada haumny a. Ketahuilah,

sesungguhnya Dalial buta sebelah matanya dan sesungguhnya Alldh

tidak buta sebelah matanya."'

Ibnu SyihAb berkata, "Umar bin TsAbit al-AnshAri meriwayatkan

kepadaku, dimana ia diberitahu oleh sebagian sahabat Ras0lullAh

Shallalhhu )llaihi zua Sallam bahwa pada suatu hari Ras0lullAh

Shallalhhu Alathi zua Sallam memperingatkan orang-orang akan

Dajjal dan berkata,'sesungguhnva tertulis di antaro kedua mataryta
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kata 'kafir' yng dapat dibaca oleh orang lang nr.embenci perbuatannya

dan terhaca oleh setiap orang yang berimaz.' Ras0lull?h Shallalldhu

)4taihi wa Sallam juga berkata, 'Ketahuilah bahz'ua seseorang dari

kalian tidak akan melihat Tuhannya hingga ia mah."'

Asal hadits ini ada pada lrnAm al-BukhAri dari hadits az-Zvhri dart

SAlim dari ayahnya.

lsyarat Nabawiyyah Seputar Dajial
dan Sebagian Cirinya

ImAm Muslimiuga meriwayatkal dari hadits'Ubaidulldh dari NAfi'

dari Ibnu 'Umar bahwa RasfilullAh shallalldhu Alaihi wa sallam

menyebutkan tentang Dajjal di hadapan orang-orang dan beliau

bersabda, " sesungguhnya Alldh tidak buta sebelah matan3ta. Ketalruilah

bahwa Dajal buta mata kanannita, matanSta .seolah-olah adalah buah

anggur lang mekttot."

Riwayat ImAm Muslim dari hadits Syu'bah dari QatAdah dari Anas

balrwa Rasfflullah shatlallahu Alaihi zaa sallam pernah bersabda,

"T-iduk ada seorang nabi kecuali ia telah rnenLperingatkan umatnla

tentang si buta sebelah mata yang pendusta. Ketahuilah bahzua ia buta

sebelah matanya dan sesttngS;uhnya 'I'uhan kalian tidok buta sebelah

nLatanya. Di antara kedua mata. si pendusta tertulis kata kaftr."

hnArn al-BukhAri .iuga nreriwayatkan dari hadits Syu'bah yang

seperti itu.

Muslirn berkata, "Zthrair bin Harb rneriwayatkan kepadaktr tlari

'UtsmAn Abdu al-WArits dari Syu'aib ibnul-HabhAb dari Anits

balr\r'a Rasirlullah Shutlatldhu Atuihi wa Sallant bersa8tla, 'Dqlul

terltttprt.s ntatanyu, tertulis di ontant lterlua ntatanyu kutu'fufir'

, (Krmudian belimt ntcngejd, Kti./-7"6'-Ili), wttg terbacu olelt .seti,rft

t)
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Dalam riwayat Imim Muslim dari hadits al-Amasy, dari Sya{iq,

dari Hudzaifah bahwa Ras0lullith ShallailAhu i4laihi zaa Sallam

bersabda, " sungguh aku paling mengetahui apa yang ada pada Daijal.

Di antaranya, bersamanya dua sungai yang mengalir. Salah satu dari

keduanya terlihat oleh mata adalah air putih dan yang satu lagi terlihat

oleh mata adalah api yang menyala-nyala. Apabila Dalial mendatangi

seseorang, maka datanglah ke sungai yng terlihat seperti api dan

hendaknya ia ruemejamkan mata lalu menundukkan kepala dan minum

darinya. Karena sesungguhnya itu adalah air dtngin. Sesungguhryta

Da11al terhapus matanya, di atasnla terdapat selaput tebal dan tertulis

kartr di antara kedua ruatanla, yang terbaca oleh setiap mukmin yang

bisa baca tulis atau yang tidak bisa baca tulis."

Neraka Dajial adalah Surga Hamba
dan Surga Dajial Menjadi Neraka Hamba

Kemudian diriwayatkan pula dari hadits Syu'bah dari Abdullth

bin 'Umair dari Rabi'i dari Hudzifah dari RasfilullAh Shallalldhu

Alaihi zaa Sallam seperti itu.

Ibnu Mas'ird berkata, 'Aku mendengarnya dari RasfilullAh

Shallalldhu i{laihi wa Sallam;'

ImAm al-BukhAri juga meriwayatkan hadits dari Syu'bah dengan

redaksi seperti itu.

ImAm al-BukhAri dan [mAm Muslim meriwayatkan dari hadits

SyaibAn bin AbdurrahmAn dari YahyA bin Ab0 Katsir dari Ab0

Salamah dari Ab0 Hurairah bahwa Ras0lulldh Shallalldhu i4laihi

zua Sallam bersabda, "Tidakkah aku beritakan kepada kalian sebuah

perkataan tentang Dajjal yang belum dihatakan oleh seorang nabi

kepada kaumryta? Sesungguhrya ia buta sebelah matanya. Ia datang

dan bersamanya ada seperti surga dan neraka. Jika ia katakan bahzaa itu
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adalah surga maka itu adalah neraka. Dan aku telah mem.peringatkan

kepada kalian sebagaimana Nfr.h telah mem.peringatkan kaumnya

tentang dia."

Peringatan Nabawiyyah Supaya Umat Islam tidak
Tertipu dengan Fitnah yang Dibawa Dajial

Muslim meriwayatkan dari hadits Muhammad ibnul-Munkadir,

ia berkata, 'Aku melihat Jflbir bin Abdullih bersumpah atas

nama Ailah bahwa lbnu ShayAd adalah Dajjal. Maka aku berkata,

Apakah engkau bersumpah demi AllAh Ta'ila?' Maka ia berkata,

'sesungguhnya aku rnendengar'Umar bersumpah atas itupadaNabi

Shallalldhu Alaihi wa Sallam dan beliau tidak mengingkarinya."'

Diriwayatkan dalam hadits Ndfi' bahwa Ibnu 'LJrnar mendatangi

Ibnu Shayad di sebagian jalanan Madinah, lalu Ibnu 'umar

mengucapkan kata-kata yang membuatnya marah. Ia pun kentut

hingga mernenuhi j alan.

Dalam sebuah riwayat dikatakan bahwa lbnu ShayAd meringkik

sebagaimana ringkikan yang paling dahsyat dari seekor keledai

dan bahwa Ibntr 'Urnar memukulnya hingga tongkatnya patah-

patah. Kernudian Ibnu 'Umar menernui saudara wanitanya,

Ummul-Mu'minin Hafshah, maka ia pun bertanya, 'Apa yang

engkau inginkan dari Ibnu ShayAd? Yang aku tahu, Ras0lullAh

shailaltdhu Alaihi wa sallam bersabda, 'sesungguhnltu ia keluar dari

sebuah kemarahan itang membuatn)a marah."'

lbnu Shaydd Bukanlah Dajjal yang Terbesar, Tapi

Salah Satu dari Dajjal Besar

\

;$ 
S"t,rSiatr ulama berkata, "sebasian sahabat dahulu tnenyatr{ka
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Ibnu ShayAd adalah Daj.jal yang paling besar. Ia bukanlah Dajjal

yang paling besar, tetapi ia adalah Dajjal kecil."

Telah disebutkan dalarn Shahihain bahwa Ibnu ShayAd bersama

Abir Sa'id di antara Makkah dan Madinah, serta ia rnengeluh

kepadanya tentang apa yang dikatakan orang-orang bahwa ia

adalah Dajjal. Kemudian ia berkata kepada AbCr Sa'id, "Bukankah

Ras 11 I u ll Ah,\ h a ll a ll d hu H la i h i u a S a I I am telah berk ata,' S e s unggt hn1 a

ia tidak memasuki Madinah. Sementara aku telah dilahirkan di sana

dan sesungp;uhnya ia tidak purya anak dan aku telah mempunyai anak.

Ia kafir dan aku telah masuk Islam."' Ia berkata, "Dengan ini akulah

orang yang paling tahu akan dia, dimana tempatnya, dan kalaulah

ditawarkan kepadaku untuk menjadi dia, mengapa aku membenci itu."

Imffrn Ahmad berkata, 'Abdu al-Muta'Al bin Abdu al-Wahdb

meriwayatkan kepada kami dari YahyA bin Sa'id al-Umawi dari

MujAlid dari Abfr al-WadAk dari Ab0 Sa'id bahwa Ibnu ShayAd

disebutkan di hadapan Ras0lullAh Shallalldhu )4laihi wa Sallam

maka'Umar berkata, "sesungguhnya ia mengaku bahwa tidak ada

sesuatu yang lewat melainkan ia berbicara kepadanya."

Maksudnya adalah bahwa Ibnu Shaydd bukanlah Dajjal yang akan

keluar di akhir zaman. Ini rnempertegas hadits FAthimah binti

Qais al-Fahriyah, maka sesungguhnya ia merupakan pemisah

kedudukan int, zaallahu a'lam.

Riwayat dari FSthimah binti Q6is tentang Daijal

ImAm Muslim berkata, 'Abdu al-W6rits bin Abdu ash-Shamad

bin Abdu al-WArits meriwayatkan kepada kami dari Hqlaj bin

asy-SyA'ir, keduanya meriwayatkan dari Abdu ash-Shamad dan

lafazh dari Abdu al-WArits bin Abdu ash-Shamad, ia mengatakan,

'Dari ayahku, dari kakekku, dari al-Husain bin DzikwAn, dari
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lbnu Buraidah, dari 'Amir bin Syardhial asy-Sya'bi 
-Sya'ab

HamdAn- sesungguhnya ia bertanya kepada FAthimah binti Qais

(saudara wanita adh-DhahAk bin Qais) yang termasuk wanita-

wanita pertama yang berhijrah. Maka ia berkata, 'Sesungguhnya

FAthimah meriwayatkan kepadaku sebuah hadits yang ia dengar

dari Ras0lull?rh ShallailAhu Hlaihi zaa Sallam yang engkau tidak

akan menemukan sanad lain selain darinya.

FAthimah kemudian berkata, Apabila aku mau, pastilah aku

akan melakukannya.' Maka seorang lakiJaki berkata kepadanya,

'Riwayatkanlah kepada kami.' FAthimah berkata, Aku menikah

dengan Ibnu al-Mughirah dan ia adalah dari para pemuda terbaik

Quraisy pada waktu itu. Kemudian ia terbunuh pada jihad pertama

bersama Ras0lullflh ShallallAhu i{laihi wa Sallam Maka ketika aku

menjanda, Abdurrahman bin Auf melamarku, bersama dengan

beberapa orang laki-laki dari para sahabat Muhammad Shallalldhu

Alaihi wa Sallam.

Ras0lullAh pun melamarku untuk pelayannya UsAmah, sementara

telah diriwayatkan kepadaku bahwa RasfilullAh bersabda,

'Barangsiapa mencintai aku hendaknya ia mencintai Usilmah.' Maka

ketika beliau berbicara denganku, aku pun berkata, 'Perkaraku

aku serahkan kepada Anda, maka nikahkanlah aku dengan orang

yang Anda kehendaki.' Ras0lullAh ShallailAhu )4laihiwa Sallamlalu

berkata, 'Pind.ahlah kepada (Jm.mu Syarik.' Ia adalah seorang wanita

kaya dari kalangan AnshAr. Ia banyak menafkahkan hartanya di

jalan AllAh.

Datanglah dua tamu kepada Ummu Syarik, maka aku berkata,

Aku akan melakukannya.' Kemudian Ras0lull?th ShallailAhu i4laihi

tta Sallam bersabda, 'Jangan engkau lakukan! Sesungguhnyt Ummu

Syarik banyak tamu dan aku tidak suka apabila kerudungmu terjatuh

darirnu atau pakaianmu tersingkap dari kedua betismu sehingga

orang-orang melihat sebagian apa yang engkau benci. Akan tetapi,

pindahlah kepada anak pamanmu, Abdulldh bin Amrtr bin Ummu
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Maktttm.' Sesungguhnya ia adalah dari Bani Fahr 
-Fahr 

puraisy

dari keturunan yang FAthimah juga darinya-. Aku pun pindah

kepadanya dan ketika masa iddahku telah selesai aku mendengar

seruan seseorang dari penyeru Ras0lullhrh ShallallAhu Alaihi wa

Sallam, 'shalat .jamaah.' Aku pun keluar ke masjid dan shalat

bersama Ras0lullAh Shallalldhu Alaihi wa Sallam dan aku berada

bersama wanita-wanita yang shalat di belakang orang-orang.""

Riwayat dari Tamim ad-D6ri ketika
Melihat JassSsah dan Dajjal

Ketika Ras0lullAh Shallalldhu Alaihi wa Sallamtelah menyelesaikan

shalatnya, beliau duduk di atas mimbar dan beliau tertawa lalu

berkata, "Hendaknya setiap orang tetap menjaga tempat shalatnya."

Lalu berkata,"Apakah kalian tahq untuk apa kalian aku kum.pulkan?"

Mereka berkata, 'Allah dan Rasul-Nya lebih mengetahui."

Rasirlulldh Shallalhhu i{laihi wa Sallam bersabda, "Demi AilAh,

sesungguhnya aku mengumpulkan kalian bukan untuk memberi kabar

gembira ataupun peringatan. Akan tetapi, aku mengum.pulkan kalian

adalah mengenai Tarnim ad-Ddrt, ia adalah seorang laki-laki Nasrani.

Kemudian ia datang berbaiat dan memeluk Islam. Ia berbicara kepadaku

tentang sebuah pembicaraan lang sesuai dengan a?a yang telah aku

katakan kepada kalian mengenai al-Masih Dajjal.

Tamtm ad-DLri mengatakan kepadaku bahzaa ia menaiki sebuah kapal

laut bersama tiga puluh orang laki-laki yng berperazuakan tinggi besar

lagi gemuk. Mereka dipermainkan gelombang selama satu bulan di laut.

Kemudian mereka melem.par jangkar di sebuah pulau ketika matahari

terbenant. Maka ia pun duduk di dekat kapal dan orang-orang masuk ke

dalam pulau, kemudian mereka bertemu dengan sebuah binatang besar

berbulu kasar dan banlak rambut. Mereka tidak mengetahui mana arah

depan dan belakanpytya karena banyaknya rambut.
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Mereka pun berkata, 'Celakalah engkau! A?akah engkau ini?' Ia
pun menjautab, Aku adalah JassAsah.' Mereka berkata, ,Lalu 

apakah

Jassdsah itu?' Ia berkata, 'wahai kaum, pergitah kalian kepada seorang

laki-laki di dalam biara. sesungguhnla ia sangat menantikan kabar
dari kalian.'

Tamtm ad-Ddr? mengatakary 'Ketika ia telah menyebutkan ciri-ciri
laki-laki itu, kami pun meninggalkannSta, takut jika ia adalah setan.

Kami pun segera pergi dengan cepat hingga kami masuk ke daram biara,

dan ternlata di dalamnjta terdapat orang yang paling besar yang pernah

kami lihat dan yang paling kokoh ikatannya. Kedua tangannlta terikat
ke lehernya dan di antara kedua lutut dan kedua mata kakinya terdapat
besi. Kami pun berkata, 'Celakalah engkau! Apakah enp;kau ini?, Laki-
lahi itu berkata, 'Kalian telah ditakdirkan untuk memberiku kabar,

maka beritakan kepadaku siapakah kalian!' Mereka berkata, ,Kami

adalah orang-orang dari Arab. Kami mengendarai hapal raut, dan kami
terhantam gelombang ketika sedang mengamuk, maka gelombang pun
mentpermainkan kami selarua satu bulan. Kemudian hami rnelempar

langkar ke pulaumu ini dan duduk di dekatnya. Kemudian karui masuk

pulau dan bertemu dengan binatang jtang berbulu kasar tagi baryak
rambutnlta. Kami tidak mengetahui mana arah depan dan berakangnjta

karena banj,aknya rambut. Lalu kami pun berkata, 'Celakalah engkau!

Apakah engkau ini?' Ia menjautab, )4ku adalah Jassdsah.' Kami pun
berkata, 'Lalu apakah Jassdsah itu?' Ia mengatakan, 'pergilah kepada

lahi-laki yng ada di dalam biara. sesungguhnla ia sangat menantikan
akan kabar dari kalian.' Maka kami pun menuju kepadamu dengan

cepat dan kami pun takut darinya. Kanti tidak merasa aman, jangan-
jangan ia adalah setan.'

Lakt-laki itu pun berkata, 'Kabarkan kepadaku mengenai kurma
BaisLn.' Kami berkata,'Tentang apanla engkau bertanya?' Ia bertanjta,

Aku bertaryta kepada kalian mengenai kurmanjta. Apakah ia berbuah?'

\ Kami menjazuab, 'Ijta.' Ia berkata, 'sesungguhryta ia akan menjadi tirtak

kV berbuah.'

a)
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Ia berkata lagi, 'Beritakan kepadaku tentang Danau Thabariyah.'

Kami berkata, 'Tentang apanya engkau bertanlta?' Ia bertanyT Apakah

di dalamnya ada air?' Kami menjazaab, 'Ia banyak air.' Ia berkata,

'Sesungguhnya airnla akan surut.'

Ia kemudian berkata, 'Beritakan mengenai mata air Zaghar.' Mereka

bertanya, 'Tentang apanya engkau bertaryta?' Ia berkata, Apakah ia

ada airryta? Lalu apakah penduduknya bercocok tanam dengan airnya?'

Kami meniawab, '11a. Ia banyak air dan pendudukryta bercocok tanam

dengan airnya.'

Ia bertanye 'Beritakan kepadaku mengenai Nabi Ummi, a?a yang ia

lakuk an?' M e r e k a me nj azu ab,' I a te lah k e lu ar dari M a k k a h dan tingga I di

Tatsrib.' Ia bertaryta, Apakah orang-orang Hrab memeranginya?' Kami

meniawab, 'Iya.' Ia berkata, 'Bagaimana ia memperlakukan mereka?'

Maka kami memberitahukan kepadanya bahwa ia 
-Muhammad-

telah muncul kepada orang*orang setelahnya dari Arab dan mereka

mtnaatinya.

Lalu ia berkata kepada mereka, 'Itu sudah teriadi?' Kami berkatq

'I1ta.' Ia berkata, 'sesungguhnya jika begttu lebih baik bagt mereka,

jika mereka menaatinya. Sesungguhnya aku akan memberitahu kalian

tentang aku. Aku adalah al-Masih. Dan aku hampir diizinkan untuk

keluar, kernudian aku keluar dan aku berjalan di atas bumi. Maka aku

tidak akan meninggalkan suatu desa kecuali aku menghancurkannya

dalam empat puluh hari, selain Makkah dan Thayibah. Karena keduanya

diharamkan atasku. Setiap kali aku hendak masuk pada satu atau salah

satunlta, aku disambut oleh seorang malaikatyang di tanganryta terdapat

pedang yng terhunus untuk mencegahku darinya dan sesungguhnya di

setiap celah darinya terdapat malaikat yang menjaganJa.""

Fdthimah binti Qais mengatakan bahwa Ras0lullAh Shallalldhu

)4laihi wa Sallam menghujantkan tongkatnya di atas mimbar
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dan berkata, "Ini adalah Thayibala ini adalah Thajtibah, ini adalah dl
Thayibah. Bukankah aku telah mengatakan kepada kalian mengenai 

H
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itu?" orang-orang berkata, "lya!'Rasfflullah shailaltahu Alaihi wa
sallam bersabda, "Tang membuatku takjub, pembicaraan Tamim sesuai

dengan yang telah aku katakan kepada kalian tentang Dajjal, tentang
Madinah dan Makkah. Ketahuilah bahzua ia berada di laut syam" atau
laut Taman. Tidak, tetapi dari Timur." Ras0lullah shailattdhu Ataihi
wa sallampun menunjukkan dengan tangannya ke Timur. Fithimah
binti Qais berkata, 'Aku hapal ini dari RasfilullAh Shallalldhu )4taihi
wa Sallam."

Hadits dari Fdthimah binti e6is

Imim Muslim meriwayatkan dari hadits sayyAr dari asy-Sya'bidari
FAthinrah, ia mengatakan, 'Aku mendengar RasOlullah shailaltahu
i4laihi zua sallam dan beliau berada di atas mimbar berkhutbah di
depan orang-oran g, 'sesungguhryta anak-anak paman Tamtm ad._

Ddrt berlayar di laut..."', dan haditsnya dinukil.

Dari hadits Ghailan bin Jarir dari asy-sya'bi dari FAthimah,
disebutkan bahwa Tamim ad-DAri mengendara di laut, kemudian
kapalnya hancur karena gelombang dan ia pun terdampar di pulau.
Lalu ia pun pergi ke sana dan mencari air, maka ia bertemu dengan
seorang manusia yang rambutnya terurai. Ia meriwayatkan
kelanjutan hadits dan di sana disebutkan, "Maka Ras0lullah
thallalldhu i4laihi wa sallam keluar kepada orang-orang serta
berbicara kepada mereka. Beliau berkata, 'Ini adalah Thayibah dan
itu adalah Dqijal;"

Abfr Bakar bin Ishaq meriwayatkan dari yahya bin Bakir dari al-
Mughirah-yaitu al-Hazami-dari AbO Zinad dari asy-sya'bi clari
FAthimah binti Qais bahwa Rasfilullah shallaltahu j4taihi zua sallam
duduk di atas mimbar da, berkata,"wahai Manusia, Tamtm ad-Ddri
meriwa2atkan kepadaku bahzua orang-orang dari kaumnya zuaktu itu
sedang berada di laut, di kapal mereka. Kemudian kapal mereka pecah"
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maka sebagian dari mereka m.engapung di atas papan-papan kapal.

Maka mereka datang ke sebuah pulau di laut...", kelanjutan hadits.

Telah diriwayatkan oleh Ab0 Dtwud dan Ibnu MAjah dari hadits

Ismi'il bin AbO Khahd dari Mujdlid dari asy-Sya'bi dari F'Athimah

binti pais, hadits seperti itu.

ImAm at-Tirmidzi juga meriwayatkan dari hadits QatAdah, dari

asy-Sya'bi, dari FAthimah binti Qais dan ia mengatakan bahwa

statusnya hasan shahih serta gharib dari hadits QatAdah, dari asy-

Sya'bi.

An-Nasii juga meriwayatkan dari hadits HammAd bin Salamah,

dari DAwud bin Abfi Hindun, dari asy-Sya'bi dari FAthimah binti

Qais, seperti itu.

Demikian pula dengan lmflm Ahmad, ia meriwayatkan dari Aflhn

dan dari Y0nus bin Muhammad ibnul-Mu'adab yang keduanya

meriwayatkan dari HimAd bin Salamah, hadits seperti itu.

ImAm Ahmad berkata, "Yahyff bin Sa'id meriwayatkan kepada kami

dari MujAlid dari 'Amia ia mengatakan, Aku datang ke Madinah

dan mendatangi trAthimah binti Qais, maka ia mengatakan

kepadaku, 'suamiku menceraikanku pada masa RasfilullAh

Shallalhhu i4laihi zpa Sallam, lalu RasirlullAh ShallailAhu i4laihi

wa Sallam mengutusnya dalam suatu peperangan. Maka saudara

laki-lakinya berkata kepadaku, 'Keluarlah dari rumah!' Aku pun

berkata, 'sesungguhnya aku mempunyai hak na{kah dan tempat

tinggal hingga tiba waktunya.' Ia berkata, 'Tidak.'

Maka aku datang kepada Ras0lulldh S hallalhhu Alaihi wa.\ allam dan

berkata kepada beliau, 'sesungguhnya Fulan menceraikan aku, dan

saudara laki-lakinya mengeluarkan aku dan menghalangiku dari

tempat tinggal.' Kemudian RasfrlullAh Shallalhhu Alaihi wa Sallam

rnemanggilrrya dan berkata, ' Ada apa dengan engkau danputri keluarga

Qais?' Ia berkata, 'Wahai Rasirlullih, sesungguhnya saudara laki-
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lakiku menceraikan ia talak tiga.' RasfilullAh ShallailAhu Alaihi wa

Sallambersabda, 'Coba lihat, utahai putri keluarga Qais, sesungguhnjta

naJkah dan tempat tinggal bagi seorang wanita atas suaminya apabila

ia masih mempunyai hak rujuk terhadapnya. Lalu apabila ia tidak

rnem.punlai hak rujuk terhadapnya maka tidak ada naJkah dan tempat

tinggal. Keluarlah dan tinggallah bersama tr-ulanah."

Kemudian dia mengatakan bahwa Ras0lullAh Shallalldhu Alaihi wa

S all.amberbicara kepad any a,' T inggallah bers ama I bnu U mmi M aktfrm.

Karena sesungguhnya ia buta sehingga tidak melihatmu. Kemudian

janganlah engkau menikah hingga aku yang akan menikahkanmu.'

Fithimah berkata, 'Maka seorang laki-laki dari puraisy melamarku

dan aku pun datang kepada Ras0lulldh ShallailAhu i{laihi zaa Sallam

meminta persetujuan beliau. Maka Ras0lullAh ShallailAhu )4laihi

wa Sallam bersabda, 'Tidakkah engkau menikahi seseorang lang
lebih aku cintai daripadanya?' Aku berkata, 'Iya, wahai Ras0lullAh,

nikahkan aku dengan orang yang Anda cintai.' Maka UsAmah bin

Zaid menikahiku."'

'Amir berkata, "Ketika aku hendak keluar, FAthimah binti Qais

berkata, 'Duduklah hingga aku meriwayatkan kepadamu dari

RasirlullAh Shallalldhu )4laihi wa Sallam.' Ia mengatakan bahwa

Ras0lullAh Shallalldhu Alaihi uta Sallam pada suatu hari keluar

kemudian shalat, shalat yang cepat. Kemudian beliar,r duduk

dan orang-orang pun terkejut. Beliau bersabda, 'Wahai manusia,

duduklah! Karena sesungguhnj,a aku tidak berada di tempatku ini untuk

mengejutkan. Akan tetapi, Tamim ad-Diri telah datang kepadaku dan

memberitakan kepadaku kebaikan )/ang mencegahku dari tidur siang

karena bahagia dan kegembiraan. Maka aku memilih'untuk menebarkart

kepada kalian kebahagiaan Nabi kalian.

Tamtm ad-DAri ntemberitahukan kepadaku bahwa beberal>a orang dari

anak-anak pamannya melayari laut, maka mereka diterpa oleh angin

\" topan, sehingga angin tersebut membarua mereka ke sebttah pulau langt
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mereka tidak mengenalnya. Mereka pun duduk di dekat kapal hingga

mereka ruemasuki pulau. Keruudian mereka bertemu dengan sesuatu

yang berbulu lebat dan banyak rambut. Mereka tidak mengetahui

apakah ia laki-laki ataukah wanita. Mereka ?un mengucapkan salam

kepadanya dan ia menjautab salam mereka. Mereka berkata, 'Tidakkah

engkau memberitahu kami?' Ia berkata, Aku bukanlah orang yang akan

memberitahu kalian dan tidak pula meminta kabar dari kalian. Akan

tetapi, biara ini yang telah kalian jamah" di dalamnya ada orang lang
sangat menantikan kabar kalian, agar ia memberitahukan kepada kalian

dan meminta kabar dari kalian.' Mereka berkata, :4?akah engkau?' Ia

berkata, Aku adalah Jassdsah.'

Mereka pun berangkat hingga saml>ai di biara. Ternya.ta mereka bertemu

seorang laki-laki yng terihat, dengan ikatan yang sanS;at kuat. Tam.pak

bersedih dan banjtak rambut. Maka mereka memberi salam kepadanla

dan ia menjazaab salam mereka. Ia bertanya. 'Dari manakah kalian?'

Mereka menjazuab, 'Dari Arab.' Ia berkata, Apa l,ang dilakukan oleh

Arab? Apakah telah keluar nabi mereka?' Mereka menjawab, '11a.'

Laki-laki itu berkata, Apa yang mereka lakukan terhadaprya?' Mereka

menjazuab,'Baik, mereka beriman kepadarya dan membenarkannlta.' Ia

berkatq 'Itu lebih baik bagi mereka.' Mereka berkata, 'Dahalu mereka

memusuhinya tapi Alldh memeruangkunnya atas mereka.' Ia berkata,

'Jadi sekarang Arab, Tuhan mereka satu, nabi mereka sat4 dan kalimat

mereka satu?' Mereka menjazaab, 'lya.'

Ia berkata, Apa kabar mata air Zaghar?' Mereka menjataab, 'Bagus,

penduduknya minum darinya. Ia m.enyirami mereka dan mereka

merytirami tanaman mereka darinya.' Ia berkata, Apa kabar kurnta Baisin

dan Omdn?' Mereka menjauab, 'Bagus, memberi makan pemanenn1a

setiap tahun.' Ia berkata, 'Lalu apa kabar Danau Thabar{,ah?' Mereka

menjawab, 'Penuh.' Kemudian ia mengelurkan napas yang panjang dan

mengeluh, lalu bersumpah,'Jiha aku telah keluar dari tempatku ini, aku

tidak akan meninggalkan satu bumi pun dari bumi AilAh kecuali aku

menguasainjta kecuali Thayibah. Aku tidak mempunyai kttasa atas'nya."
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RasfilullAh shallailahu Alaihi wa sallambersabda, 'Dajjat tidak akan

masuk Thajtibah. Sampai di sini selesailah kebahagiaanku. Sesungguhnya

Thajtibah adalah Madinah. Sesungguhnyq Alldh mengharamkannjta

atas Dajjal unhtk memasukhrya.' Kemudian Rasirlullah shallattdhu
)4laihi uta sallam bersurnpah ,'Demi Alldh yang tidak ada llah selain

Dia. Tidak ada jalann1o lang sempit ataupun yang luas, di dataran

rendah ataupun di gunung, melainkan di atasnya terdapat malaikat ttang

membawa pedang sampai Hari Kiamat, Dajjal tidak bisa mem.asukinya

atas penduduknjta."'

'Arnir berkata, 'Aku bertemu dengan al-Muharar bin Abir
Hurairah, kernudian aku meriwayatkan hadits Fithimah binti eais
kepadanya dan ia berkata, Aku bersaksi atas ayahku, dimana ia telah
rneriwayatkan kepadaku sebagaimana yang telah diriwayatkan oleh
Fithimah kepadamu. Hanya saja ia mengatakan bahwa Ras0lulldh
Shallallhhu )4laihi zaa Sallarn bersabda, 'sesungguhnya ia di arah

Timur.'Kemudian aku bertemu dengan al-pAsim bin Muhamrnad
dan aku pun menyebutkan hadits FAthimah dan ia pun berkata,
Aku bersaksi atas 'Aisyah, sesungguhnya ia telah meriwayatkan
kepadaku seperti yang telah diriwayatkan oleh FAthimah kepadamu.

Hanya saja 'Aisyah berkata, 'Haramain haram atasnya, Makkah
dan Madinah."'

Telah diriwayatkan oleh Abir DAwud dan Ibnu Mdjah dari hadits
IsrnA'il bin AbO Khalid dari Mujdlid dari 'Amir asy-Sya'bi dari
Fithimah binti pais, diterangkan oleh lbnu Mdjah dan dipindahkan
oleh Ab0 DAwud pada lradits yang diriwayatkan sebelumnya dan

keduanya tidak menyebrltkan imbuhan Abff Hurairah serta'Aisyah,
sebagaimana yang telah disebutkan oleh ImAm Ahmad.

AbO DAwud berkata, 'An-Nufaili meriwayatkan kepada kami dari
'UtsmAn bin AbdurrahmAn dari Ibnu AbCr Dzu'aib dari az-Zuhri
dari AbO Salamah dari FAthimah binti pais bahwa Rasfilullah
shallalldhu l{laihi wa sallam mengakhirkan shalat Isya' pada suatu

malam, maka beliau berkata, 'sesungguhnya aku telah ditahan olehil
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sebutth hadtts yng telah dirizaayatkan oleh Thmim ad-Ddrt tentang

seorang laki-laki di dalam pulau di kepulauan laut, ia bertemu dengan

seorang wanita \tang ram.butnya terurai. Tarntm berkata, 'Siapa

engkau?' Ia berkata, Aku adalah Jassdsah. Pergtlah ke istana itu!' Maka

aku pun datang kepadanya dan ternyata ada seorang laki-laki yng
rambututa terurai, dirantai fungan belenggu-belenggt yang menjulang

di dalamnya di antara langit dan burui. Aku-Tamtm--fun bertanya,

'Siapa engkau?' Ia berkata, Aku adalah Da11al. Apa yang dilakukan

oleh orang Arab? Apakah nabi mereka telah keluar?' Aku pun berkata.

'Iya.' Ia berkata, 'Mereka menaatinya ataukah mendurhakainya?' Aku

berhata, 'Mereka menaatinya.' Ia berkata,'Itu lebih baik bagi mereka."'

Ini adalah riwayat 'Amir bin SyarAhil asy-Sya'bi dari Fithimah
binti Qais, dengan kelanjutan hadits seperti yang telah disebutkan

di depan.

Kemudian AbCr Diwud berkata, "WAshil bin Abdu al-Ald
meriwayatkan kepada kami dari Ibnu Fudhail dari al-Walid bin

AbdullAh bin Jami'dari Abir Salamah bin AbdurrahmAn dari JAbir,

ia mengatakan bahwa Rasirlullih Shallalldhu )4laihi wa Sallampada

suatu hari berkata di atas mimbar, 'Sesungguhnya ketika orang-orang

berlalan di atas laut, makanan mereka telah habis maka muncullah

sebuah pulau di hadapan mereka. Mereka pun keluar hendak mencari

kabar; maka mereka bertemu derugan Jassdsah.'

Aku berkata kepada Abtr Salamah, Apakah JasAsah itu?' Ia
mengatakan, 'Seorang wanita yang rambut kulit dan kepalanya

terjulur.' Wanita itu berkata, 'Di dalam istana ini', ia menyebutkan

kelanjutan hadits. Laki-laki itu pun bertanya mengenai kurma

Baisin, mata air Zaghar dan ia berkata bahwa ia adalah al-Masih.

Maka tbnu AbCr Salamah berkata kepadaku, 'Sesungguhnya dalam

hadits ini ada sesuatu yang aku tidak hapal.' Ia mengatakan

bahwa JAbir bersaksi bahwa ia adalah Ibnu Shayfld. Aku berkata,

'Ia telah mati.' Ia mengatakan, 'Meski telah mati.'Aku berkata,
'Sesungguhnya ia telah memeluk Islam.' Ia berkata, 'Meski telah
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masuk Islam.'Dan aku berkata, 'sesungguhnya ia telah memasuki
Madinah.' [a berkata, 'Meski telah memasuki Madinah.,,, Hanya
Abfi DAwud yang meriwayatkannya dan ini sangat gharib.

Al-HAfizh Abii Ya'la berkata, "Muhammad bin Ab0 Bakar
meriwayatkan kepada kami dari AbO 'Ashim Sa'ad bin ziyid, dari
NAfi' pelayan AbO Hurairah, dimana Ras0lulldh shaltaltdhu j4taihi
wa sallam naik ke atas mimbar dan berkata, 'Thm?m menceritakan
kepadaku,' maka beliau melihat Tamtm. di sudut ma$id, dan berkata,
'Wahai Taruim, ceritakan kepada orang-orang apa jtang telah engkau
ceritakan kepadaku!' Tamtm berkata, 'Kami sedang di pulau, maka
kami bertemu dengan binatang yang kanti tidak mengetahui depan d.an
belakang,ya. Ia pun berkatq 'Karian heran d.engan bentukku? sementara
di dalam biara ada orangyang sangat ingin berbicara dengan karian.,
Maka kami pun masuk ke dalam biara, dan kami mendapati seorang
laki-laki yang terikat dengan besi, dari ked.ua mata kakinya hingga
telinganya. salah satu alisnya terdapat bekas luka dan salah satu
matanya buta.

Laki-laki itu berkata, 'siapa kalian?' Kami pun memberitahu kepadaryta.
Ia bertanya, A?a kabar- Danau Thabar{tah?' Kami berkata, ,seperti

biasanya.' Ia bertanya, )4pa kabar hurrua Baisan?' Kami menjawab,
'seperti biasanya.' Ia berkata, Aku pasti menginjak bumi dengan kedua
telapak kakiku ini, kecuali negeri lbrdhim dan Thafiba&.', Kemudian
Ras0lulldh shallalldhu Alaihi wa sallambersabda, ,Thayibah 

adalalt
Madinah."'Hadits ini sangat gharib,dan AbO HAtim berkata bahwa
AbO 'Ashim ini bukan orang yang kuat.

Ibnu shaydd Berasal dari Kaum yahudi Madinah

lmdmAhmad berkata, "Muhammad bin sabiq meriwayatkan kepada
kami dari Ibrahim bin Thahmdn dari Abi az-zubair dari JAbir bin
Abdulldh, sesungguhnya ia berkata, 'seorang wanita yahudi diI

)
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Madinah melahirkan seorang anak laki-laki, buta mata sebelahnya

darr keluar gigi taringnya. Ras0lullirh Shallalldhu )4laihi wa Sallam

pun khawatirjangan-jangan ia adalah Dajjal. Kemudian RasCrlullAh

Shallalldhu i{laihi wa Sallam mendapatinya di bawah selimut dan

menderum. Maka ibunya memanggilnya dan berkata, 'Wahai

Abdullflh, ini AbO al-pAsim telah datang. Keluarlah kepadanya.'

Ia pun keluar dari balik selimut. Rasfrlullflh Shallalldhu i4laihi

wa Sallam pun berkata,'Apa yng ia lakukan? Alldh membencinya.

Ka laulah i a memb i ar k anny a, p a s ti te lah j e la s.'

Kemudian Ras0lulldh Shallalldhu i4laihi u;a Sallam bersabda,

'Wahai Ibnu ShayAd" apa yng engkau lihat? Ia berkata, Aku melihat

kebenaran dan kebatilan. Aku juga melihat Arasy di atas air, ia

mempunyai bara api.' Maka RasfilullAh Shallalldhu Alaihi wa Sallam

bersabda, 'Apakah engkau bersaksi bahua aku adalah Rasirlulldh?' la

bertanya, Apakah engkau bersaksi bahwa aku adalah RasfflullAhP'

Beliau berkata, 'Aku beriman kepada AilAh dan para rasul-Nya.' Lalu
beliau keluar dan meninggalkannya.

Kemudian beliau mendatanginya lagi di lain waktu di kebun

kurma dan ia menderum, maka ibunya memanggilnya dan berkata,
'Wahai AbdullAh, ini AbO al-Q6sim telah datang.' Rasfflullih pun

berkata, 'Apa yng ia lakukan? Kalaulah dia membiarkannyq pastilah

telah jelas;

JAbir bin AbdullAh mengatakan bahwa Ras0lullAh Shallalldhu

Hlaihi zaa Sallam sangat menginginkan untuk mendengar sesuatu

dari perkataan Ibnu Shayfld agar beliau tahu apakah Dajal adalah

dirinya atau bukan. Ras0lullih ShallailAhu j4laihi zaa Sallam

bersabda, 'Wahai lbnu ShayAd, apa yng engkau lihafr' Ia menjawab,

Aku melihat kebenaran dan melihat kebatilan, juga melihat'Arasy

di atas air.' RasCrlillirh Shallallilhu Hlaihi wa Sallam bersabda,

'A?akah engkau bersaksi bahu.,a aku adalah RasftluilAh?' Ibnu Shayid

berkata, Apakah engkau bersaksi bahwa aku adalah Rasfflulldh?' ,K,
Ras0lullih Shallalldhu jhlaihi wa Sallampun berkat a,'Aku beriman 

ffi
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kepada Ailah dan rasul-rasul-Nya.' Rasfflull6h shaltaltahu Alaihi ua
Sallam berbicara dengannya lalu keluar dan meninggalkannya.

Kemudian RasfilullAh datang dalam kali ketiga dan keempat,

dan bersama beliau ada Abfi Bakar dan 'Umar ibnul-KhaththAb
dalam rombongan beberapa orang Muhajirin dan Anshar, dan aku
bersama beliau. I a berkata,' Kemudian Rasirlullah s hatlatlahu A lai hi
wa Sallam rnenduhului kami di depan berharap dapat mendengar
sesuatu dari pembicaraannya. Maka ibu Ibnu ShayAd mendahului
beliau dan berkata, 'Wahai AbdullAh, ini AbO al-Qdsim telah
datang.' Rasirlulldh Shallalldhu j4laihi uta Sallam pun bertanya,
'Apayang ia lakukan? Alhh membencinya. Kalaulah ia membiarkannya,

niscaya telahjelas.'

Kemudian beliau berkata, ' Wahai lbnu ShayAd" apayang engkau lihap'
Ia berkata, Aku melihat kebenaran dan kebatilan, serta aku juga
melihat 'Arasy di atas air.' Lalu ia berkata, Apakah engkau bersaksi
bahwa aku adalah RasfflullflhP' Beliau berkata, 'Aku beriman kepada

Alldh dan rasul-rasul-Nya.' Kemudian Ras0lullah diam sejenak lalu
berkata, 'Wahai lbnu Shaydy' sesungguhnya kami menyembunltikan

sesuatu kepadam4 apakah ia?' la berkata, Asap.' Maka RasfflullAh
Shallalhhu )4laihi ua Sallam bersabda, 'Celahalah, celaka.' 'Umar

pun berkata,'Izinkan aku untuk membunuhnya, wahai Ras0lullAh.'
RasfflullAh Shallalldhu )4laihi wa Sallam berkata kepadanya,
'Apabila ia adalah Dajjal, maka engkau bukanlah orangnya l?ang
bisa membunuhnjta). Sesungguhnla orang jong akan membunuhnya)

adalah'is| Putra Marytam. Dan apabila bukan ia, maka engkau tidak
berhak membunuh seorang laki-laki dari Ahli Perjanjianl' Ia berkata,
'RasirlullAh shallalldhu i4laihi wa sallammasih saja khawatir jika ia
adalah Dajjal."'Dan kandungan riwayat ini sangat ghartb.

ImAm Ahmad berkata, "Y0nus meriwayatkan kepada kami dari
al-Mu'tamar, dari ayahnya, dari SulaimAn al-Amasy, dari Syaqiq
bin Salamah, dari AbdullAh bin Mas'rid, ia berkata, 'Ketika kami
bersama Rascrlullah shallalldhu i4laihi wa sallam, kami melewati
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anak-anak yang sedang bermain dan di antara mereka terdapat

Ibnu ShayAd. Maka RasirlullAh Shallalldhu )4laihi zua Sallam

bersabda, 'Kedua tanganmu terjaga. A?akah engkau bersaksi bahuta aku

adalah Rastrlulldh?' Ia berkata, Apakah engkau bersaksi bahwa aku

adalalr Ras0lullffh?' Maka'Umar ibnul-KhathAb berkata,' Biarkan

aku memenggal lehernya.' RasCrlullih Shallalhhu i{laihi uta Sallam

pun berkat a,'Jika memang ia adalah Da11al" kami takut karena engkau

tidak akan bisa melakukannya."'

Berbagai Riwayat yang Tidak Bisa Diterima,
Yang Dinisbatkan kepada Ras0lull6h

Hadits-hadits yang meriwayatkan tentang lbnCr ShayAd sangat

banyak, yang sebagian pembahasannya terhenti pada apakah ia

Dajjal ataukah bukan. Bisa jadi ini ada sebelum diturunkan wahyu

kepada RasCrlullflh Shallallhhu Alaihi zaa Sallam mengenai perkara

Dajjal dan keterangan karakteristiknya. Telah disebutkan di depan

riwayat dari Tamim ad-DAri mengenai hal itu dan mempertegas

kedudukan ini serta akan kita sebutkan hadits-hadits yang

menunjukkan bahwa Dajjal bukanlah Ibnu Shayid, wallahu a'lam.

Al-BukhAri mengatakan, "Yahyd bin Bakir meriwayatkan kepada

kami dari al-Laits dari Aqil dari Ibnu Syihdb dari SAlim dari

AbdullAh bin 'Umar bahwa Ras0lullAh Shallalldhu Alaihi wa Sallam

bersabda, 'Ketika aku sedang thawaf di Ka'bah, aku bertemu

dengan seorang laki-laki sangat hitam dengan rambut terurai.

Ia mengguyur atau menyiram kepalanya dengan air. Aku pun

berkata, Apa ini?' Maka dikatakan, 'Putra Maryam.' Kemudian

aku menoleh ternyata seorang laki-laki berkulit merah, gundul

kepalanya, matanya buta sebelah, seolah-olah matanya adalah

anggur yang muncul. Mereka berkata, 'Ini Dajjal.' Orang yang

paling mirip dengannya adalah lbnu pathn, seorang laki-laki dari

Khazd'ah."'
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ImflmAhmad berkata, "Muhammad bin Sibiq merirvayatkan kepada

kami dari IbrAhim bin Thahmin dari Abfi az-Zubair dari Jibir bin

AbdutlAh bahwa RasfflullAh ShallallLhu i{laihi wa Sallam bersabda,
'Dajjal keluar saat agam.a dianggap enteng dan ilmu ditinggalkan. Ia
mempunjtai waktu empat puluh malam. Ia berjalan di bumi. Satu hari
dariryta seperti satu tahury satu hari dariryta seperti satu bulan, satu

hari darinya seperti satu Jum'al kemudian hari-hari lainnya seperti

hari-hari kalian ini. Ia mempunyai keledai yng ia kendarai, lebar

antara kedua telinga adalah empat puluh lengan. Ia berkata kepada

orang-orang, Aku adalah tuhan kalian.' Ia buta mata sebelahnya dan

Tuhan kalian tidak buta mata sebelahnya. Tertulis di antara kedua

matanye kafir. Dengan huruf yang terbaca oleh setiap mukmin yang

bisa baca tulis atau yang tidak bisa baca tulis. Ia mendatangi semua air
dan datara4 kecuali Madinah dan Makkah karena diharamkan oleh

Alldh atasnya dan malaikat berdiri di pintu-pintunya.

Bersamanya ada gunung roti. Orang-orang berada dalam kesusahan

kecuali yang mengikutinya. Bersamanya ada dua sungai dan aku lebih

tahu tentang keduanya daripadanya. Satu sungai yang ia menyebutnya

surga dan sungai yang ia menlebutnya neraka. Barangsiapa yang

dimasukkan ke dalam yang ia sebut surga, maka itu adalah neraka; dan

barangsiapa yng dimasukkan ke dalam yang ia sebut neraka, itu adalah

surga.'

Beliau lalu bersabda,' Dan diutus bersamanya setan- setan yang berbicara

dengan manusia" serta bersamanya ujian yang besar Ia memzrintahkan

langit, maka langit menurunkan hujan yang dapat dilihat oleh manusia.

I a membunuh se seorang kemudian menghidup kanny a di hadap an m anus i a

dan ia berkata kepada orang-orang, i4pakah ad.ayang *elakukan seperti

ini kecuali Tuhan?' Maha orang-orang muslim lari ke gunung Asap

yang ada di Sydna lalu ia mendatangi ruereka dan mengepung mereka.

Hingga teramat sangatlah kepungan tt4 dan menyiksa mereka dengan

siksa yang sangat dahsyat.
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Kemudian turunlah'is| Putra Maritam, dan menyeru di waktufajar,

lalu berkata, 'Wahai manusia, a?a yang menghalangi kalian untuk

keluar kepada si pendusta yang keji?' Mereka berkata, 'Laki-laki ini

telah datang.' Mereka pun mendatangi dan bertemu dengan 'isA Putra

Maryam. Shalat pun didirikan dan dikatakan kepadanya, 'Malulah

wahai ruh Altdh...' Ia berkata, 'Hendaknya ImAm kalian maju dan

shalat bersama kalian.' Maka manakala mereka telah selesai shalat

-fojor mereka keluar kepada Da11al. Ketika si pendusta melihatnya

$sQ, ia meleleh sebagaimana melelehnya garam dalam air Kemudian

'isd berjalan menuju ke arahnya dan membunuhnya, hingga pohon

dan batu pun menyer4'Wahai Ruh Alhh ini orang Tahudi.' Ia tidak

meninggalkan seorang pun dari orang-orang yang mengikuti Daija[

kecuali ia membunuhny al "

Ahmad sendirian. Telah diriwayatkan oleh beberapa orang dari

Ibrdhim bin ThahmAn dan ia orang yang tsiqah.

Hadits dari an-Nawwas bin Sam'6n al-Kil6bi

Imim Muslim berkata, 'Abfi Khaitsamah Zuhair bin Harb

meriwayatkan kepada kami dari al-Walid bin Muslim, dari lbnu

Jubair, dari ayahnya Ibnu Nufair, dari an-NawAs bin Sam'An al-

Kilabi, dari Muhammad bin MahrAn ar-RAzi, dengan lafazh darinya,

dari al-Walid bin Muslim, dari Abdurrahrnan bin Yazid bin Jflbir

ath-ThA'i, dari YahyA bin JAbir ath-ThA'i, dari AbdurrahmAn bin

Jubair bin Nufair, dari ayahnyaJubair bin Nufair, dari an-NawAs bin

Sam'dn bahwa Ras0lullAh ShallallAhu iLLaihi wa Sallam menyebut

mengenai Dajjal pada suatu pagi maka beliau merendahkan ia

dan membesarkan perkaranya, hingga kami mengira berada pada

posisiyang dilematis.

Maka ketika kami pergi kepada beliau, beliau pun mengetahui

itu kami alami dan berkata,'Apa perkara kalian?' Kami berkata, ffi
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'Wahai RasfilullAh, Anda telah menyebut mengenai Dajjal pada

pagi hari dan Anda merendahkan ia lalu membesarkan perkaranya

sehingga kami mengira bahwa ia ada di perkampungan kurma.'

Rasfilullih Shatlaltdhu )4laihi wa Sallam bersabda, 'Sesungpyhnya

Dagal adalah perhara yang aku khautatirkan atas kalian. Apabila ia

keluar dan aku ada pada sisi kaliary ntaka aku akan menjadi pelindung

kalian dari kejahatanryta. Dan apabila ia heluar dan ahu tidak ada lagi

di sisi kalian, ntaka setiap orang adalah pembela atas dirinya sendiri,

dan Atldh adalah yang rnenggantikan aku sebagai pembela atas setiap

muslim. Ia adalah peruuda yang rambutnya sangat keriting, matanya

seperti melotot, sesungguhnya aku meqterupakannya dengan Abdu al-

'UzzA bin Qathan. Maka barangsiapa dari kalian yang menjumpainYa'

hendaknya ia membaca autal surat al-Kalfi. Sesungguhnya ia keluar

di Khalah antara Sjthm dan 'Irak, serta membuat keonaran di kiri dan

membuat keonaran di kanan. Wahai hamba-hamba AllLh, kuatkanlah

diri kalian!'

Kami berkata, 'Wahai Ras0lulldh, berapa lama ia di bumi?' Beliau

berkata, 'Em.pat puluh hari. Satu hari seperti satu tahun, satu hari

seperti satu bulan, satu hari seperti satu Jum'at dan hari-hari lainnya

seperti hari-hari kalian.' Kami berkata,'Wahai RasOlullih, pada hari

yang seperti satu tahun itu, apakah kami cukup dengan shalat satu

hari?' Rasfflullflh Shatlalhhu i4laihi wa Sallam bersabda, 'Tidak.

Tentukan ia dengan ukurannya.' Kami berkata, 'Wahai Rasfilulldh,

lalu secepat apakah ia di bumi?' Ras0lullih berkata, 'Eeperti

duan lang ditiup angin. Ia datang hepada suatu kaum dan menyeru

rnerekq dan mereka pun beriman kepadanya, dan mereka mematuhinjta.

Lalu ia memerintahkan langit dan langit pun menurunkan hujan. Ia

mzmerintahkan bumi, maka bunti mengeluarkan tumbuhan. Maka

melintaslah binatang ternak mereka kepada mereka dengan ukuran kbih

?anjdng daripada sebelumnla. Lebih banyak susunia dan lebih besar

lambungnita.

Kahasla

Kemudian ia mendatangi suatu kaum dan ia menyeru mereka' serta

mereka membantahperkataannya' lapunpergi dari mereka' m'aka mereka

ditimpa kekeringan tlan tidak ad'a harta benda di tangan m'ereka' Ia

melintasi sebuah puing-puing, lalu ia berkata' 'Keluarkan harta benda

kalian!, Maka harta benrlanya mengikuti ia seperti lebah jantan yang

rtiikuti oleh lebah-lebalt. Lalu ia menyeru seorang lakt-laki yang sangat

nrucla, kemudian ia menrukulnya dengan pedang dan memotongnYd

menjadi rlua dan melemparkannya' Setelah itu ia memanggilnyq dan

laki-laki itu pun menjazaab dengan zaajah berseri-seri dan tertawa'

Manakala Da11al seperti itu, saat itulah Atldh mengutus 'isd Putra

Maryam. Isa turun di menara putih' di sebelah timrtr Damaskus'

memakaiduabajuberuarnakuning(mahrfidtain)'dengankeduatelapak

tangannya tertelak di atas sayap dua malaikat' Kepalanya menunduk dan

basalu serta ketika ia rnengangkat kepalanya' turunlah rambut depannya

lang seperti mutiara. Ia tidak melintasi seorang kafir dan orang kafir itu

mendapati wangi napasnya kecuali orang kaftr itu mati' serta napasnla

berakhir sei auh akhir pandangannla'

'isd mencari Dajjat hingga ia menemukann3ta di Pintu Lod dan

membunuhnya. Kemudian'isd Putra Maryanr mendatangi suatu kaum

yang Allfrh telah mem'elihara mereka darinya' maka ia mengusap wajah

merekadarlberbicarakepad,am'erekaakanderajatmerekadisurga.

ManakaLa ia seperti itu AilAh ruewaltyukan kepada'isd Putra Maryam'

Aku telah mengeluarkan hamba-hantba-Ku yang tidak ada dua tangan

dari seorang pun yang bisa memerangi mereka' Maka amankanlah

h ant b a- ham.b a- Ku k e ath-T httr''

Kemudian AilAh membangkitkan fajfij dan Majhj' dan mereka turun

dengan cepot dari berbagai tempatyang tinggi' Maka orang-orangvang

pertama dari rnereka melewati Danau Thabariyah" dan rnereka minum
-apa 

yang ad.a d'i dalamnya' Lalu orang yng terakhir dari mereka

melintasdanberkata,,Dahuludisinipernahadaair.,sementaraNabi

tJf

t4
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Alldh'isa dan sahabat-sahabatnya terkepung sehingga satu kepala sapi
milik salah seorang dari mzreha adalah lebih baik daripada seratus dinar
kalian saat ini.

Keruudian 'isd dan para sahabatnya berdoa kepada Aildh maka Allah
mengirintkan naghaf (sejenis binatang kecil melata) pada leher mereka,

dan mereka pun menjadi mayat seolah-olah mereka mati daram satu

kematian (bersama). Kemudian 'isa clan para sahabatnjta turun ke bumi
tetapi mereka tidak menemukan tempat satu jengkal pun kecuali telah

dipenuhi dengan bau anjtir dan bau busuk mereka. Kemudian'isa dan
para sahabatnya berdoa kepada Alhh maka Alldh nrengirim seekor

burung seperti leher-leher unta Khurasan, jtang membazaa mtreka dan

melemparkan nureka ke tempat yang dikehendaki Alt6h Ta,Ah. Lalu
Alldh mengirimkan hujan yang tidak melewati satu rumah orang kota

ataupun orang desa, ia mencuci bumi sehingga menjadikannya seperti

azaal mula. Kemudian dikatakan kepada bumi, 'Tumbuhkan buah-
buahanmu dan keluarkan keberkahanmu !'

Maka pada hari itu sekelompok orang bisa makan cukup dengan satu

buah delima, dan mereka berlindung di bauah kutitnjta. Keberkahan

atas para rasul, sehingga susu seekor unta bisa mencukupi sekelompok

orang, susu seekor sapi bisa mencukupi sekelom.pok orang, dan susu dari
seekor kambing bisa mencukupi sekelompok orang. Maka ntanakala
mereka seperti itu, Allah mengirint angin sepoi-sepoi dan menerpa

mereka di bautah ketiak merekq lalu diambillah ruh setiap ntukmin
dan ruuslim. Dan, tinggallah orang-orang pating jahat yang saling
merrubuat kekacauan, kekacauan yang sangat, dan atas merekalah teryadi

Kiam.at."'

Ali bin Hajar as-Sa'adi meriwayatkan dari Abdulldh bin
Abdurrahman bin Yazid bin JAbir dan al-walid bin Muslim,
Ibnu Hajar mengatakan, "Hadits yang satu masuk kepada hadits
yang lain, dari AbdurrahmAn bin Yazid bin JAbir, dengan sanad

ini seperti yang telah kita sebutkan, dan menambahkan setelah
perkataan beliau, 'Dahulu di sini pernah ada air Kemudian ruereka
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berjalan hingga sam.pai di gunung Khamar, ia adalah gunung di Bait al-

Maqdis, dan mereka berkata, 'Kami telah membunuh siapa yang ada di

bumi. Maka mari kita membunuh siapa yang ada di langit.' Lalu mereka

melem.parkan anak panah mereka ke langit dan Alldh mengembalikan

anak panah kepada mereka dengan berlumuran darah."'

Dalam riwayat lbnu Hajar disebutkan, "Sesungguhrya Aku telah

menurunkan hamba-hamba-Ku dan tidak ada satu tangan seorang pun

yang bisa membunuh nureka." Telah selesai riwayat Muslim dari

sanad dan matan. Ia berbeda dengan al-BukhAri.

Diriwayatkan oleh ImAm Ahmad bin Hanbal dalam Musnad-

nya dari al-Walid bin Muslim dengan sanad darinya, seperti itu

pula dan ada tambahan pada kandungannya setelah perkataan

beliau, "Maka ia melemparkan mereka sebagaimana yang AUah

kehendaki." Ibnu Hajar mengatakan demikian.

Ibnu JAbir berkata, "Athfl' bin Yazid as-Saksaki dari Ka'ab atau

lainnya, ia berkata, 'Maka ia melemparkan mereka di al-Mahil-"'

Ibnu JAbir berkata, "Dimanakah al-Mahil?" Ia berkata, "Tempat

terbitnya matahari."

AbO D0wud meriwayatkan dari ShafwAn bin Amr0 al-Mu'adzin

dari al-Walid bin Muslim, sebagian hadits.

At-Tirmidzi meriwayatkan dari AIi bin Hajar dan ia menukil

hadits semuanya, serta ia mengatakan, "Statusnya ghar?b hasan

shahih dan kami tidak mengetahuinya selain dari hadits lbnu

Jdbir." Imtm an-Nasdi meriwayatkan dalam Fadhdilul Qur'an darr

Ali bin Hajar secara ringkas.

Ibnu MAjah meriwayatkannya dari HisyAm bin AmmAr dari

Yahyl bin Hamzah dari AbdurrahmAn bin Yazid bin Jibir dengan

sanadnya, ia mengatakan, "Neraka dinyalakan dari busur-busur

Ya'j0j dan Ma'j0j, anak panah mereka, serta perisai-perisai mereka

selama tujuh tahun." Ia menyebutkannya sebelum itu dengan
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lengkap dari Hisyim bin AmmAr dan ia tidak menyebutkan kisah

di dalamnya, serta ia tidak menyebutkan dalam sanadnya dari JAbir

ath-Thd'i hadits dari Abir Umimah al-Bdhali Shudi bin AjlAn,

dalam makna hadits an-Nuwis bin Sam'6n.

Ab0 AbdullAh bin MAjah berkata, 'Ali bin Hajar meriwayatkan

kepada kami dari Abdurrahmfln al-Muh6ribi dari Ismt'il bin RAfi'

dari Abir Zur'ah asy-Syaibini bin Abir Amrff dari Abff UmAmah al-

Bahili bahwa Ras0lullffh Shallalldhu i4laihi wa Sallam berkhutbah

kepada kami maka kebanyakan khutbah yang beliau sampaikan

kepada kami adalah mengenai Dajjal dan kami diperingatkan

darinya. Sebagian dari khutbah beliau adalah, 'Sesungguhnya tidak

ada fitnah (petaka) yang ada di bumi sejak AilAh menempathan anak

cucu Adam, yang lebih besar daripada fitnah Dajjal. Sesungguhnya

Alldh tidak mengutus seorang nabi melainkan ia telah mem.peringatkan

umatnya tentang Dajjal. Sementara aku adalah nabi yng terakhir

dan kalian adalah umat terakhir Ia keluar pada kalian dan tidak ada

pilihan lain. Apabila ia keluar dan aku ada di antara kalian, maka aku

adalahpembela bagi setiap muslim; dan apabila ia keluar sepeninggalk4

maka setiap orang adalah pembela bagi dirinya sendiri. Dan All6h

menggantikan aku atas setiap muslim.

Sesungguhnya ia akan keluar dari daerah antara S16m dan'Irak. Ia
akan membuat keonaran di kiri dan di kanan. Wahai hamba-hamba

AilAh! Wahai manusia! Berpegang teguhlah kalian. Sesungguhnya aku

akan menyebutkan ciri-cirinjta untuk kaliaq ciri-ciri yang belum pernah

disebuthan oleh seorang nabi sebelum aku. Sesungguhnya ia memulai

dengan berkata, Aku adalah nabi.' Dan tidak ada seorang nabi setelah

aku. Kemudian ia dipuji lalu berkata, Aku adalah tuhan kalian Tang

Paling Tinggt,' dan kalian tidak akan melihat Tuhan kalian hingga

kalian mati. Sesungguhnj,a ia buta mata sebelahnla dan Tuhan kalian

Tang Mahatinggi tidak buta mata sebelahnla. Tertulis di antara kedua

matanya, kafir. Tang terbaca oleh setiap mukmin yng bisa baca tulis

atau yang tidak bisa baca tulis.
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Sesungguhryta dari fitnah yang ada padanya, ada bersamanla surga

dan neraka. Maka nerakanya adalah surga dan surganla adalah neraka.

Barangsiapa dicoba dengan nerakanya maka hendaknya ia meminta

pertolongan kepada Alldh dan membaca permulaan surat al-Kahfi.

Niscaya ia akan menjadi sejuk dan damai bagirya, sebagaimana api

menjadi sejuk dan dtngtn atas lbrhhtm. Dan sesungguhnya salah satu

fitnahnya, ia berkata kepada seorang Arab (badui), ApakahJika engkau

melihat bahuta aku membangkitkan ibu dan alahmu untukmu, maka

engkau akan bersaksi bahwa aku adalah Tuhan?' Maka orang Arab

tersebut berkatq 'Iya.' Maka dua setan menyerupai a1,ah dan ibunya di
hadapannya dan kedua setan tersebut berhata, 'Wahai anakku, ikutilah

ia! Karena sesungguhnya ia adalah Tuhanmu.'

Sesungguhrya bap;ian dari fitnahnya adalah ia menguasai seseorang

dan membunuhnla, kemudian ia menggergajinya dengan gergaji dan

membelahnya rn.enjadi dua. Lalu ia berkata,'Lihatlah kepada hambaku

ini! Sesungguhnya aku akan membangkitkannya sekarang. Kemudian

ia mengaku bahuta ia mempunlai tuhan lain selain aku.' Maka AllAh

membangkitkannja dan si keji Da11al berkata kepadanya 'Siapahah

Tuhanmu?' Ia berkata, 'Tuhanku adalah AilAh. Dan engkau adalah

musuh AllAh Daljal. Demi AilAh! Aku tidak sejelas ini mengenalmu

sebelum hari ini."'

Abff al-Hasan, yaitu Ali bin Muhammad berkata, 'Al-Muhiribi
meriwayatkan kepada kami dari 'UbaidullAh ibnul-Walid ar-

RashAfi dari Athiyah dari Abff Sa'id bahwa Ras0lullih ShallailAhu
j4laihi zaa Sallampernah bersabda, 'Laki-laki itu adalah umatkuyanl

paling tinggi derajatnya di surga;" Ab0 Sa'id berkata, "Demi Allah,

kami tidak mengira laki-laki itu selain dari'Umar ibnul-KhaththAb,

hingga kami melihat jalannya yang telah selesai (meninggal)."

Al-MuhAribi berkata, "Kemudian kami kembali pada hadits AbCr

Rafi', ia mengatakan, 'Sesungguhnya dari fitnah Dajjal adalah

ia menyuruh langit untuk menurunkan hujan, maka langit

menurunkan hujan; dan menyuruh bumi agar menumbuhkan
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tumbuhan, maka bumi menumbuhkannya. Dan sesungguhnya dari

fitnahnya, ia melintasi sebuah perkampungan orang-orang yang

mendustakannya, maka tidak ada satu pun binatang ternak mereka

kecuali telah binasa. Kemudian dari fitnahnya adalah ia pergi kepada

suatu perkampungan dan mereka membenarkannya, maka ia

menyuruh langit untuk menurunkan hujan, serta menyuruh bumi

untuk menumbuhkan tumbuhan, maka ia menumbuhkan tumbuh-

tumbuhan, sehingga ternak-ternak mereka pada hari mereka itu

menjadi lebih gemuk dan lebih besar dari sebelumnya. Perutnya

menjadi lebih lebar dan menjadi lebih banyak susunya.

Sesungguhnya tidak ada sesuatu dari bumi kecuali ia telah

menginjaknya dan berkuasa atasnya kecuali Makkah dan Madinah.

Sesungguhnya ia tidak mendatangi keduanya, karena tidak ada

satu celah dari celah-celah keduanya kecuali ia disambut oleh

dua malaikat dengan pedang-pedang yang terhunus, sehingga

ia sampai pada adh-Dhartb al-Ahmar di daerah rawa-rawa. Maka

Madinah beserta penduduknya digetarkan sebanyak tiga getaran,

sehingga tidak ada satu orang munafik laki-laki dan satu orang

munafik wanita kecuali mereka keluar kepadanya. Maka hilanglah

keburukan dari Madinah, sebagaimana kir membersihkan

keburukan dari besi dan hari itu disebut dengan Taum al-Khalish

(Hari Pembersihan)."'

Maka Ummu Syarik binti Abff al-'Askar berkata, "Wahai Ras0lullih,

lalu kemanakah orang-orang Arab pada hari ituP" Ras0lullAh

Shallalhhu l4laihi ua Sallam bersabda, "Mereka pada waktu itu

sedikit. Mereka pindah ke Bait al-Maqdis, dan Imdm mereka adalah

seorang laki-laki shalih. Manakala Imdm nureka telah maju untuk

shalat Subuh bersama mereka, saat itulah turun 'is| Putra Marlam,

pada zaaktu subuh. Maka Imdm itu kembali ke belakang dan berjalan

mundur agar' i s h maj u untu k me mim.p in s hal at. M a k a' i s A as. me le ta k k an

kedua tangannjta di kedua pundaknla, dan berkata kepadanya, 'Majulah

dan shalatlah! Karena ia didirikan untukmu.' Lalu lrnLm mereka pun

mengimilmi mereka.
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Kemudian ketika telah selesai 'isA berkata, 'Bukalah pintu!' Maka pintu
dibuka dan di belakangnjta ada Dajjal dan bersamanya ada seribu

orang Tahudi. Setiap mereka rlemegang pedang yang panjang dan

terhunus. Ketika Dajjal melihat kepada 'isQ ia pun meleleh sebagairnana

melelehnya garam di dalam airy lalu ia pergi lari ketakutan. 'ts| pun

berkata, 'Sesungguhrya aku mempunyai satu sabetan pedang untukmu

yang engkau tidak akan bisa mendahuluiku.' Maha tsd mendapatinya di
Pintu Lod sebelah Timur dan merubunuhnya, dan Alldh menghancurkan

orang-orang Tahudi. Sehingga tidak ada sesuatu pun dari mahhluk Alhh
yng di belakangrya terdapat orang Tahudi kecuali Alldh membuatnya

bisa berbicara, tidak pula bat4 pohory dinding ataupun binatang, kecuali

pohon gharqad 
-dan 

ia adalah pohon yang tidak berbicara- . Mereka

berkata, 'Wahai hamba AllAh muslim! Ini ada orang Tahudi, kemarilah

dan bunuhlah ia.'"

RasCrlullih ShallailAhu )4laihi wa Sallam bersabda, "sesungguhnla

hari-harinya adalah empat puluh tahun. Satu tahun bagaikan setengah

tahun, dan satu tahun bagaikaru satu bulan, dan satu bulan bagaikan satu

Jum'al dan lainnya adalah hari-harinya yng pendek. Hingga seorang

dari kalian pada zaaktu pagi berada di salah satu pintu Madinah dan

ia belum mencapai pintu yang lain ketika waktu sore datang." Maka
dikatakan, "Wahai Rastrlulldh, lalu bagaimana shalat karui pada hari-
hari yang pendtk itu?" RasfiluilAh Shallalldhu )4laihi zaa Sallam

bersabda, "Kalian kira-kira seperti zaaktu shalat pada hari-hari panjang

ini, kemudian shalatlah kaliant"

Ras0lullAh ShallallAhu Alaihi wa Sallam bersabda, "Sungguh,

'isd Putra Maryam akan membawa keb'ijaksanaan dan keadilan

dalam umatk4 serta menjadi Imdm yang adil dan mematahkan salib,

ntembunuh babi, meletakkan jizyah dan ia meninggalkan persahabatan

sehingga tidak lagi ada permusuhan atas kambing ataupun kuda. Dan

diangkatlah permusuhan serta kebencian, serta me lepaskan sungut semua

lang nlenlpunyai sungut, hingga seorang bocah laki-laki meletakkan

tangannya dalam mulut seekor ular dan tidak membahayakannya.
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Seorang bocah zuanita bermain d.engan seekor singa dan tidak

membahayakannya. Seekor serigala bagt kambing meniadi seolah-olah

ia adalah anjingnya.

Bumi penuh dengan kedamaian sebagaimana bejana yang penuh denp;an

air. Kalimat menjadi satu dan tidak ada j,ang disembah melainkan All6h

Th'dla. Peperangan kehilangan senjata-senjatanya dan orang Quraisl
mere b ut k e k u a s aan mere k a. Bumi me nj a di s e p e r ti b e lahan p era k. Tumbuh-

tumbuhanryta tumbuh seperti pada masa Adam" sehin$ga.. beberapa

orang berkumpul makan dari satu rangkai anggur dan membuat mereka

kenjtang. Beberapa orang berkumpul untuk makan satu buah dtlinm dan

membuat mereka kenj,ang. Satu ekor sapi jantan menjadi harta, dan

seekor kuda menjadi beberapa dirham."

Dikatakan, "Wahai Ras0lullih, apa yang membuat kuda menjadi

murahP" Beliau berkata, 'Ia tidak ditunggangi untuk berperang

selamanya." Dikatakan kepada beliau, "Lalu apakah yang membuat

sapi jantan menjadi mahal?" Beliau bersabda, "Ia membajak semua

tanah. Sesungguhnya sebelum keluarnya Dajjal adalah tiga tahun

jtang berat. Di sana manusia ditimpa kelapararu yang sangat. AilAh

memzrintahkan langit agar menahan sepertiga dari huiannya, dan

m.emerintah bumi agar menahan sepertiga dari tumbuh-tumbuhannya.

Kemudian Alldh memerintah langit pada tahun kedua supaya menahan

dua pertiga dari hujannya, dan memerintah bumi supaya menahan

dua pertiga dari tumbuh-tumbuhannlta. AilAh memerintah langit pada

tahun ketiga supaya menahan hujannya, maka ia tidak meneteskan air
setetes pun; dan Dia memerintah bumi supaya menahan setnua tumbuh-

tumbuhannya, maka tumbuh-tumbuhan hijau pun tidak tumbuh.

Sehingga tidak ada binatang yang memPunyai kuku melainkan ia mati

sebagaimana Jang AilAh kehendaki." Dtkatakan kepada RasirlullAh

ShallallLhu i4laihi zua Sallam, "Lalu apakah yang membuat manusia

hidup pada zaman itu?" Beliau berkata, "Tahlil" takbir, tasbih

\ dan tahmid. Semua itu mengalir bagi mereka seperti mengalirnya

L\ makanan."

H)
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Riwayat Berstatus Gharib yang
Disandarkan kepada Ras0lull6h

Ibnu MAjah berkata,'Aku mendengar Abff al-Hasan ath-ThanAfasi

mengatakan bahwa AbdurrahmAn al-MuhAribi mengatakan,
'Hendaknya hadits ini diberikan kepada pendidik supaya ia ajarkan

kepada anak-anak dalam kitab."' Selesai. Nukilan Ibnu MAjah.

1-erdapat cela dalam hadits ini pada sanadnya sebagaimana yang

telah saya dapati dalam manuskripnya di penulisan sanadnya,

juga telah rnenjatuhkan (tidak menyebutkan) salah satu tabi'i dari

sanadnya dan ia adalah Amr0 bin Abdulldh al-HadhramiAbff Abdu

al-Jabbdr asy-Sydmi yang rneriwayatkan dari AbCr UmAmah.

Syaikh kita al-HAfizh al-Mazi mengatakan dalam kitab al-Athraf
dan Ibnu Mnjah menambahkan dalam bab al-Fitan dari Ali bin

Muhammad bin AbdurrahmAn bin Muhammad al-MuhAribi dari

Ab0 Rafi' IsmA'il bin R6fi' dari Ab0 Amrff asy-Syaibini Zur'ah

bin Abfi UmAmah hingga akhir hadits, demikian yang ia katakan.

Begitu pula dengan yang diriwayatkan oleh Suhail bin 'UtsmAn

dari al-MuhAribi dan ia mempunyai keragu-raguan yang berat.

Saya berkata, 'AbO Dfiwud telah memperbaiki sanadnya dari 'isA

bin Muhammad dari Dhamrah bin YahyA bin Ab0 AmrCr asy-

Syaibini dari Amr0 bin AbdullAh al-Hadhrami dari Abfi Umdmah

seperti hadits an-NawAs bin Sam'6n."

ImAm Ahmad telah meriwayatkan dengan sanadnya sebuah hadits

dalam Musnad-nya, dan AbO AbdurrahmAn AbdullAh putra ImAm

Ahmad berkata, 'Aku menemukan dalam kitab ayahku, dengan

tulisan tangannya, 'Mahdi bin Ja'far ar-Ramli meriwayatkan

kepadaku dari Dhamrah dari asy-SyaibAn, dan namanya adalah

YahyA bin Abfi Amr0 dari AbdullAh al-Hadhrami dari Abir

UmAmah, ia mengatakan bahwa Ras0lull6th Shallalldhu Alaihi
wa Sallam pernah bersabda, 'Akan tetap ada suatu kelompok dari
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umatku yang nyata ada di atas kebenaran, penakluk bagi musuh, tidak

membahayakan bagi mereka orang yang mengkhianati mereka, kecuali

kesulitan yang menimpa mereka hingga ketetapan Alldh datang, dan

mereka tetap seperti itu.' Mereka berkata, 'Wahai RasirlullAh, lalu

dimanakah mereka?' Ras0lullAh berkata, 'Di Bait al-Maqdis dan

sekitar Bait al-M aqdis." "

Hadits yang Mesti DiPahami 
'i

Melalui Cara Mentakwil

ImAm Muslim berkata,'Amrir an-NAqid, al-Hasan al-HilwAni dan

Abdu bin Haumaid meriwayatkan kepada kami dengan Tafazh

mereka yang berbeda-beda serta kandungan dari Abdu, sementara

yang lain mengatakan Ya'qob dan ia adalah Ibnu Ibrahim bin Sa'ad'

Ia meriwayatkan kepada kami dari Ubay, dari Shdlih, dari Ibnu

SyihAb, dari'UbaidullAh bin AbdullAh bin 'Utbah, dari Ab0 Sa'id al-

Khudri bahwa RasfilullAh Shallallihu )4laihi wa Sallam pada suatu

hari berbicara kepada kami hadits yang panjang mengenai Dajjal'

Sebagian dari yang beliau katakan adalah, 'Ia datang dan diharamkan

atasnya untuk memasuki celah-celah Madinah, maka ia sanpai di. rauta-

rauta dekat Madinah. Kemudian seorang laki-laki yang pada saat itu

adalah seorang yang paling baik, atau dari golongan orang-orang baik

keluar kepadanya dan berkata, Aku bersaksi bahwa engkau adalah

Daljal yng Rasahttdh bicarakan kepada kami.' Maka Dajjal berkata,

i4pakah jika aku membunuh orang; ini kemudian aku menghidupkannya,

kalian akan meragukan mengenai hal ini?' Mereka berkata, 'Tidak.'

Daljal pun kemudian membunuhnya lalu menghidupkannla, dan laki-

laki itu berkata ketika ia dihidupkan, 'Demi AilAh! Tidaklah aku

mengenalmu m.elebihi aku mengenalimu sekarang.' Maka Dajjal hendak

membunuhnjta tapi ia tidak bisa menaklukannya.'" Abtl Ishaq berkata,

"Dikatakan bahwa laki-laki ini adalah Khidhir;'
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Muslim berkata, 'Abdullflh bin AbdurrahmAn ad-Dirami

meriwayatkan kepadaku dari AbCr al-YamAn dari Syu'aib dari az-

Zuhri dengan sanad ini hadits seperti itu."

Muslim juga berkata, "Muhammad bin AbdullAh bin pahrAn

dari penduduk Marwa meriwayatkan kepada kami dari Abdullih

bin 'UtsmAn dari Ab0 Hamzah dari pais bin Wahab dari Ab0 al-

WadAk dari AbCr Sa'id al-Khudri bahwa Ras0lulldh ShallailAhu

jLlaihi wa Sallam bersabda, 'Daijal keluar kemudian seorang laki-laki

dari orang-orang mukmin datang ke arahnya, maka ia disambut oleh

pengikut-p engikut, jt aitu p engikut-p engikut D a1i al. Mere k a pun berkata

kepadanya 'Kemana engkau pergi?' Laki-Iaki itu berkato, 'Kepada ini

yang telah keluar' Lalu mereka berkata, :4pakah engkau tidak beriman

dengan tuhan kami?' Ia berkata,'Tuhan kita tidak bersembunyi.' Maka

mereka berkata, 'Bunuhlah ia!' Lalu sebagian dari mereka berkata

kepada sebagian yang lain, 'Bukankah kalian telah dilarang oleh tuhan

kalian untuk membunuh seseorang, melainkan dirinya?'

Maka mereka berangkat dan membawa laki-laki itu kepada Da11al-

Ketika laki-laki mukmin itu melihatnya, ia berkata, 'Wahai manusia,

ini adalah Dajjal yang telah disebutkan oleh RasttlttilAh ShallailAhu

Alaihi wa Sallam.' Kemudian Dajjal memerintahkan agar ia dibelah

dan berkata, 'Bawa dan belah ia!' Maka pu:nggung dan perut laki-laki

itu dibelah. Lalu Dajjal berkata, Apakah engkau beriman kepadaku?'

Laki-laki itu berhata,'Engkau adalah al-Masih si pendusta.' Maka ia

perintahkan untuk digergaji dari belahan kepalanya hingga belahan di

antara kedua kakirya.'

Kemudian Dajjal berjalan di antara dua belahan it4 lalu berkata,

'Berdirilah!' Maka ia pu.n berdiri tegak. Dalial berkata kepadanya,

Apakah engkau beriman hepadaku?' Laki-laki itu berkata, Aku

tidak bertambah apa-apa melainkan aku bertambah mengenalimu.'

Kemudian ia berkata, 'Wahai manusia, sesungguhnya ia tidak akan

145 l

I



An-Nih6yatu fr al-Fitini wa al-Mal6himi

melakuhan kepada seorang pun dari manusia setelah aku.' Dajjal

mengambilnya untuk disembelih, dan meletakkan besi di antara leher

dan tulang selangkang lahi-laki itu tetapi ia tidak bisa melakukan apa-

apa terhadapryta. Maka Dajjal mengambil tangan dan kedua kakinita

dan melem.parkannya. Manusia mengira bahua ia melemparkannya

he dalam neraka, tetapi sesungguhnya ia dilempar ke surga. Orang

ini adalah orang Jang paling agung kesaksiannya di sisi AilAh Tuhan

semesta alam."' 
-..-u'

Hadits di Seputar Dajial dari Ab0 Bakar ash-
Shiddiq

Imim Ahmad berkata, "Rauh meriwayatkan kepada kami dari Sa'id

bin Abff Arffbah dari Ab0 at-Tiydh dari al-Mughirah bin Sabi'

dari Amr0 bin Huraits bahwa Abff Bakar ash-Shiddiq ra' sembuh

dari sakitnya, kemudian ia bangun dan menemui orang-orang dan

meminta maaf atas sesuatu dan berkata,'Kami tidak menghendaki

kecuali kebaikan.' Kemudian ia berkata, 'RasfilullAh Shallalldhu

Hkihi wa Sallarumemberitakan kepada kami, 'sesungguhni'a Daial

keluar dari negeri di Timur yang disebut Khurasan. Ia diikuti oleh

golongan-golongan yang zuajah mereka seolah-olah adalah perisai yng
berlapis-lapis.""

Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi dan Ibnu Mdjah dari Rauh bin

'Ubddah. At-Tirmidzi berkata, "Hasan shahih."

Saya berkata, "Telah diriwayatkan oleh AbdullAh bin 'isA al-

'Ansiy dari al-Hasan bin DinAr dari Abff at-TiyAh, dan Rauh tidak

sendiri sebagaimana yang dikatakan oleh sebagian orang. Tidak

pula Sa'id bin Ar0bah, datr sesungguhnya Ya'qffb Syaibah berkata,

'sesungguhnya Abff Arffbah tidak mendengar dari Abir at-TiyAh,

tetapi ia mendengar dari Ibnu Sy0dzab dari Ab0 at-TiyAh."'

x

Rahasia Kiamat 147

Hadits dari 'Ali bin Abi Thalib

ImArn Ahmad berkata,'Ab0 an-Nadhar meriwayatkan kepada kami

dari al-Asyja'i dari SufyAn dari JAbir dari Abdull6h bin YahyA dari

Ali bin Thalib ra. dari Ras0lullih Shallalldhu i4laihi wa Sallam.

Ali berkata, 'Kami mengingat tentang Dajjal di tempat Ras0lullAh

dan beliau sedang tidur. Maka beliau bangun dengan wajah

memerah seraya berkata, 'Bukan itu yng paling aku khazuatirkan

atas kalian.' Dan ia menyebutkan sebuah kalimat." Hanya Ahmad

yang meriwayatkan.

Hadits dari Sa'ad bin Abi Waqqdsh

ImAm Ahmad berkata, "Yazid bin HArirn meriwayatkan kepada

kami dari Muhammad bin Ishiq dari DAwud bin'Amir bin Sa'ad bin
Malk dari ayahnya dari kakeknya Sa'ad bin Abir WaqqAsh bahwa

RasfflullAh Shallalldhu Alaihi zaa Sallam bersabda, 'Sesungguhnjta

tidak ada seorang nabi melainkan ia telah menjelaskan ciri-ciri Dajjal
kepada umatnla, dan sungguh aku merytebutkan ciri-cirinya jtang belum

disebutkan oleh seorang pun sebelum aku. Sesungguhryta ia buta mata

sebelahnya, dan sesungguhnla Alhh Tang Mahamulia dan Mahaagung

tidak buta mata sebelahryd" Ahmad meriwayatkan sendirian.

Hadits dari Abff 'Ubaidah ibnul-Jarrah

ImAm at-Tirmidzi berkata, 'Abdulldh bin Mu'Awiyah al-Jamahi

meriwayatkan kepada kami dari HimAd bin Salamah dari Khdlid al-
HidzA' dari AbdullAh bin Syaqiq dari AbdullAh bin SurAqah dari

Abfr 'Ubaidah ibnul-JarAh, ia mengatakan, Aku pernah mendengar

Ras0lullAh bersabda, 'Sesungguhnya tidak ada seorangnabi kecuali ia
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telah memperingatkan kaumnita tentang Daijal, dan sungguh aku telah

me mp e ringatk an k ali an te ntang t a.' Kem udian Ras 0lull?rh s h allaila hu

Alaihi wa Sallam menyebutkan ciri-cirinya kepada kami dan

berkata, 'Mungkin saja sebagian orang yang melihat dan m.endengar

perkataanku akan menemuin3ta.' Mereka berkata, 'Wahai Ras0[ullah,

lalu bagaimana hati kami hari itu?' Beliau berkata, 'seperti hari ini

atau lebih baik;"'

Kemudian at-Tirmidzi berkata dalam Bab Dari AbdullAh bin

Basar dan AbdullAh bin Mighwat dan Abfi Hurairah, "Hadits ini

hasan ghartb, kami tidak mengetahuinya selain dari hadits Khalid

al-Hidzi'."

Ahmad telah meriwayatkannya dari Affin dan Abdu ash-Shamad,

dan dikeluarkan oleh Abir Dtwud dari Mtrsi bin lsmd'il yang

semuanya dari Hinrtd bin Salamah.

Ahmad juga meriwayatkan dari Ghandar dari Syu'bah dari KhAlid

al-Hidzfl' sebagiannya.

Hadits dari UbaY bin Ka'ab

ImAm Ahmad meriwayatkan dari Ghandar dan Rauh serta

SulaimAn bin DAwud,.irgu Wahab bin Jarir yang semuanya dari

Syu',bah dari Habib tbnuz-zubair dari Abdullih bin Abir al-Hadzil

dari Abdurrahmin bin Abza dari Abdullih bin Ibnu Khabab dari

Ubay bin Ka'ab, ia meriwayatkan dari Ras0luffith Shallalhhu )4laihi

wa Sallam dan di dalamnya disebutkan tentang Dajjal, beliau

berkata, " Salah satu matanya seperti kaca, dan berlindanglah kalian

kepoda, lldh dari siksa kubur."
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Hadits dari Abi Sa'id al-Khudri

Abdullih bin ImAm Ahmad berkata, 'Aku mendapatkan hadits ini
dari kitab ayahku dengan tulisan tangannya, Abdu al-Muta'Al bin

Abdu al-Wahdb meriwayatkan kepada kami dari YahyA bin Sa'id al-

Umawi dari MujAlid dari Abir al-WadAk bahwa Abir Sa'id berkata,

Apakah KhawArij bertemu dengan Dajjal?'Aku berkata, 'Tidak.'

Ia berkata, 'RasfilullAh bersabda, 'Sesungguhnya aku adalahpenutup

seribu nabi dan lebih. Tidak ada seorang nabi jtang diikuti, melainkan

ia telah mem.peringatkan umatnya dari Dajjal. Dan sesungguhnya

telah dijelaskan bagiku perkaranya apa yng belum diterangkan kepada

seorang pun. Sesungguhnya ia buta mata sebelahnya, dan sesungguhnya

Tuhan kalian tidak buta mata sebelahnya. Mata kanan Da11al buta, biji
matanya keluar (melotot) dan tidak dapat ditutupi, seolah-olah ia adalah

lendir pada dinding yang berkapur Sementara mata kirinya seolah-olah

ia adalah bintang yang bercahaya terang. Ia mengerti seTnua bahasa dan

bersamanlta ada gambaran surga yang htjau ranau yng di bazuahnjta

mengalir air,luga gambar neraka yang hitam dengan asap|"' Ahmad

meriwayatkan sendiri.

Abdu bin Humaid meriwayatkan dalam Musnad-nya dari HimAd

bin Salarnah dari al-Hajjaj dari Athiyah dari Abri Sa'id, mar1ft',

seperti itu.

Hadits dari Anas bin Melik

Imdm Ahmad berkata, "Bahz dan AfIhn keduanya meriwayatkan

kepada kami dari HimAd bin Salamah dari IshAq bin AbdullAh bin

Abir Thalhah dari Anas bin Malik bahwa RasfrlullAh Shallalldhu
j4laihi wa Sallam bersabda, 'Daljal datang dan menguasai bumi
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kecuali Makkah dan Madinah. Lalu ia mendatangi Madinal4 maka

ia mendapati di setiap celahnya barisan-barisan malaikat. Kemudian

ia mendatangi rawa-rawa al-Jarb dan memukul pelatarannya. Maka
bergetarlah Madinah tiga kali getaran, dan keluarlah setiap orang

munafik lahi-laki dan zuanita kepadanjta."'

I

Diriwayatkan oleh ImAm Muslim dari Abff Bakar bin Ab0 SyJiUuf,,

dari YCrnus bin Muhammad al-Mu'adib, dari l{imid bin Salamah,

seperti itu.

ImAm Ahmad berkata, "YahyA meriwayatkan kepada kami dari
Humaid dari Anas dari Nabi Shallalldhu )4laihi wa Sallam, beliau
bersabda, 'Sesungguhnla Dajjal buta mata sebelah kirirytq dan di
atasnya terdapat bekas luka jtang tebal. Tertulis di antara kedua mataryta,

kufur atau kortr.'" Hadits ini mempunyai tiga sanad, dan ia di atas

syarat Shahihain.

Imdm Ahmad berkata, "Muhammad bin Mush'ab meriwayatkan
kepada kami dari al-Auzi'i dari Rabi'ah bin Abff AbdurrahmAn
dari Anas bin MAlik bahwa Ras0lullah shallattdhu )4taihi wa sallam
bersabda, 'Dajjal keluar dari Tahudiyah Ashbahfrn, bersamanya tujuh
puluh ribu orang Tahudi dan di atas mereka terdapat mahkota."'Ahmad
sendirian dalam meriwayatkannya dari jalur ini.

ImAm Ahmad berkata, "Abdu ash-Shamad meriwayatkan kepada

kami dari Ubay dari Syu'aib dan ia adalah Ibnu al-HijAb dari
Anas bahwa Ras0lullAh thallalldhu i4laihi zua Sallam bersabda,
'Dajjal buta matan1a, di antara kedua matanya tertulis KAf-FA'-R"'
(kemudian Rasttlulldh mengejanya KAJ:FA'-RA') jtang terbaca oleh

setiap muslim."'

Y0nus meriwayatkan kepada kami dari HimAd, yaitu Ibnu Salamah

dari Humaid, dan Syu'aib al-HijAb dari Anas bin MAlik bahwa

N" 
RasfflullAh Shallalhhu i4laihi uta Sallambersabda, "Dajjat buta mata

m
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sebelahnya dan sesungguhnya Tuhan kalian tidak buta mata sebelah.

Tertulis di antara kedua matanya, kaftr yang dapat dibaca oleh setiap

mukmin yang bisa baca tulis ataupun lang tidak bisa baca tulis."

Imdm Muslim meriwayatkan dari Zuhair dari AfIhn dari Syu'aib,

seperti itu.

ImAm Ahmad berkata,'Amrfi ibnul-Haitsam meriwayatkan kepada

kami dari Syu'bah dari patAdah dari Anas bahwa RasirlullAh

Shallalldhu j4laihi wa Sallam bersabda, 'Tidak ada seorang nabi

yng diutus melainkan ia telah memperingatkan umatryta dari si buta

mata sebelahrya yang pendusta. Sesungguhnj,a Tuhan kalian tidak buta

mata sebelahnya. Tertulis di antara kedua mata si pendusta, kortr.'"

Diriwayatkan oleh al-BukhAri, dan Imdm Muslim meriwayatkan

dari hadits Syu'bah.

Hadits dari Safinah

ImAm Ahmad berkata,'AbO an-Nadhar meriwayatkan kepada kami

dari }lasyraj dari Sa'id bin Jamhin dari Safinah, pelayan Ras0lullAh

Shallalldhu i4laihi ua Sallam bahwa ia mengatakan, 'RasfflullAh

Shallalldhu Alailti zaa Sallam berbicara kepada kami dan berkata,
'Ketahuilah! Sesungguhnya tidak ada seorang nabi sebelam aku kecuah

ia telah memperingatkan umatnya dari Dapl. Ia buta sebelah mata

kirinya, di mata sebelah kanannya terdapat seperti bekas lukalang tebal.

Tertulis di antara kedua matanya, kafir. Ia keluar dan bersamanya ada

dua lembah, salah satunya lembah surga dan lainnya adalah neraka.

Sesungguhnya nerakanya adalah surga dan surganla adalah neraka.

Bersamanya ada dua malaikat jtang men1erupai dua orang nabi da ri pa ra

nabi. Seandairyta aku mau, pastilah aku nterytebutltan nanta keduan1a

dan nama a1,ah dari keduanya. Salah satu di sebelah kanannya dan satu

lagi di sebelah kirinya. Dan itu adalahfttnah.
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Lalu Dajjal berkata, 'Bukankah aku adalah tuhan kalian? Bukankah
aku bisa menghidupkan dan mematikan?"' Maka salah seorang dari
kedua malaikat itu berkatq 'Engkau telah berdusta.' Tidak ad,a orang
yang mendengar melainkan kautannya, maka ia berkata, ,Engkau

benar' orang-orang mendengarnjta, maka mereka mengira bahwa ia
membenarkan Dajjal. Dan itulahltitnah. Kemudian ia berlalan hinggq
masuk ke Madinah, maka tidak diizinkan baginlta untuk memasukinfa.
Iapun berkata, 'Ini adalah kampung laki-laki itu.' Kemudian ia beljalan
hingga sanpai di sydm, kemudian Altdh membinasakannya di '()qbah

4iq""

Ahmad sendiri, dan sanadnya tidak bermasalah. Akan t"tupl, dalam
matan-nya terdapat sifat ghar?b dan nakLrah, wallahu a,lam.

Hadits dari Mu'6dz bin Jabal

Ya'q0b bin Sufydn al-Fisawi berkata dalam Musnad-nya, ..yahy6

bin Bakir meriwayatkan kepada kami dari Khunais bin 'Amir bin
YahyA al-Ma'6firi, dari Ab0 Laild Jabdrah bin Umayah bahwa
beberapa orang menemui Mu'adz bin Jabal dan ia sedang sakit.
Kemudian mereka berkata kepadanya,'Riwayatkanlah kepada
kami sebuah hadits yang telah engkau dengar dari Ras0lullah
shallalldhu )4laihi wa Sallam yang belum engkau lupa.' Lalu ia
berkata, 'Dudukkanlah aku!' Maka sebagian dari orang-orang itu
memegang tangannya dan sebagian duduk di belakangnya.

Lalu ia pun berkata, Aku mendengar Ras0lullah ghaltaildhu

)4laihi uta sallam bersabda, 'Tidak ada seorang nabi kecuali ia
telah memperingatkan umatnya dari Dajjal. Sesungguhnya aku
memperingatkan kalian mengenai perkaranya. Sesungguhnlta ia buta
mata sebelahnya dan sesungguhryta Tuhanku tidak buta mata sebelahnya.

Tertulis di antara kedua matanlta, kaftA j,ang terbaca oleh orang jtang
bisa baca tulis dan yang tidak bisa baca tulis. Bersamanla ada surga

il
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dan neraka. Maka sesungguhnya nerakanya adalah surga dan surganla

adalah neraka.""

Syaikh kita al-HAfizh adz-Dzahabi berkata, "Khunais sendiri dan

kami tidak mendapati kekurangan padanya dan sanadnya shahih."

Syaikh kita al-HAfizh adz-Dzahabi juga berkata dalam kitabnya

NabA' ad-Dajjal (Berita Tentang Dajjal) dari Sa'id dari QatAdah
dari al-Hasan dari Samurah, ma(il, "Dajal buta matanya sebelah

kiri dan di atasnya terdapat seperti bekas luka yang tebal."

Saya berkata, "Hadits ini dengan arah yang ini tidak ada dalam

Musnad, dan tidak ada pula dalam keenam kitab-kitab. Alangkah

lebih baiknya bagi Syaikh kita untuk menyandarkannya atau

menguatkannya kepada kitab yang masyhur, dan AllAhlah sebagai

penolong."

Hadits dari Samarah bin Junidah bin Jundub

Imdm Ahmad berkata, 'Abff KAmil meriwayatkan kepada kami

dari Zuhair dari al-Aswad bin Qais dari Tsa'labah bin 'Ubad

al-'Abadi dari penduduk al-Bushrah, ia mengatakan, Aku
menyaksikan hari dimana Samurah bin Jundab berkhutbah, maka

ia menyebutkan dalam khutbahnya sebuah hadits mengenai shalat

Gerhana Matahari bahwa Ras0lullAh ShallailAhu )4laihi wa Sallam

berkhutbah setelah selesai Shalat Gerhana yang beliau berkata

di dalamnya,'Demi AilAh ildak akan terjadi Kiamat hingga keluar

tiga puluh pendusta, dan jtang terakhir dari mereka adalah si buta mata

sebelahnya Dajjal. Matanya terhapus sebelah kirinya seolah-olah ia

adalah mata AbA Tahyd. Sesungguhnya ketika ia keluar 
-atau 

beliau

berkata saat ia baru keluar- ia mengaku bahzaa ia adalah AUAL.

Barangsiapa lang beriman kepadanya dan mtmbenarkannla, tidaklah

berguna perbuatan baiknya yang telah lalu baginya. Dan barangsiapa
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yang kafir terhadapnya dan mendustakannjta, ia tidak akan disiksa atas

s u atu l> e r b u at anny a."'

Al-Hasan berkata meneruskan sabda Nabi Shallalldhu Alaihi wa

Sallam, "Dengan amalan buruknya yang telah lalu. Sesungguhnya

ia akan muncul di atas bumi .seluruhnya kecuali al-Ilaram dan Rait

al-Maqrlis. Sesungguhnya orang-orang mukmin terhepurug di Bait al- ----'

Maqdis dan diguncang dengan guncangan yang dahsyat. Kemurlian

Alldh mentbinasakannya beserta tentara-tentaranla. Sunggth hingga

puing-l>uing dinding dan pokok pohon pun memanggil 'Wahai mukmin,

ini orang Tahudi-atau ia berkata, ini orang kaftr-kemqrilah dan

bunultlah ia!' Dan hal itu tidak akan terjadi seperti itu hingga kalian

menyaksikan perkara-perkara yang keadaannla sangat besar bagi kalian.

Maka kalian pun akan saling bertanva di antara kalian, )4pakah dahulu

nabi kalian menyebutkan ini kepa.da kalian?' Dan hingga gunung-

gunung turun dari ketinggianrya."'

Kemudian ia menyaksikan khutbah Samurah sekali lagi, maka ia

tidak memajukan satu kalimat ataupun mengakhirkannya dari

tempatnya. Asal hadits ini adalah dalam Bab Sh.dat Gerhana pada

Sunan etnpat lrtrAm, dan dibenarkan oleh at-Tirmidzi dan Ibnu

IIubbAn, juga al-HAkim dalam al-Mustadrak-nya.

ImAm Ahmad berkata, "Rauh rneriwayatkan kepada kami dari Sa'id

dan Abdu al-Wahib juga meriwayatltan kepada kami dari Sa'id dari

Qatidah dari al-IIasan dari Samurah bin Jundab bahwa RasirlullAh

Shallalldhu )4laihi zaa Sallam bersabda, 'Sesung;guhnva Dajial pasti

akan keluar dan ia buta mata sebelah kiruqta, di atasnya terdapat scfrrti

bekas luka yang tebal. Sextngguhnlta ia menyernbuhkan orang buta dan

kusta, menghidupkan orang mati, dan berkata kepada m.anusia, Aku

adalah tuhan kalian.' Barangsiapa berkata, 'Engkau adalah tuhanku',

sesungguhnya ia telah terkena Jitnah. Dan, bora.ngsiapa lang berkata,

'Tuhanku adalah AllAh', hingga ia mati, sesungguhryta ia teLah tu;iaga

L dari.t'itndhn.va dan tidak ada lagi.fitnah setelah ihr atasnya d.an tidak

f, P't'n'ub
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Da11al tinggal di bumi sesuai dengan yang dikehendaki AilAh kemudian

datang 'isd Putra Maryam dari arah Barat, lang nlem.benarkan

MuharLmad Slrullalhhu i4laih.i zua Sallam dan ada di atas agomanya.

Maka ia membunuh Daljal kemudian setelah itu adalah turyadinya

Kiamat."'

Ath-ThabrAni berkata, "M0sA bin HAr0n merirvayatkan kepada

kami dari Marw.An bin Ja'far as-Sahri dari Muhammad bin IbrAhirn

bin Habib bin SulaimAn dari Ja'far bin Samurah dari Khabib dari

ayahnya dari kakeknya Samurah bahwa Rasfilullih ShallailAhu

Alaihi zua Sallam bersabda, 'Al-Masih Dajial buta mata .sebelah

kirinya. Di atasryta terdapat seperti bekas lukayang tebal. Sesungguhnya

ia menyembuhkan orang yang buta dan penlakit kusta, menghidupkan

orang mati, dan berkata, Aku adalah tuhan kalian.' Maka barangsiapo

yang dipetihara oleh Alkh ia berkata, 'Tuhanku adalah AilAh.'

Kemudian ia enggan kecuali dengan itu hingga ia mati. Maka tidak ada

si.ksa atasryta dan tidak adafitnah. Dan barttngsiapa berkata, 'Engkatt

adalah tuhanku', sesunp;guhnya ia telah termakanJitnah.

Sesungguhnjta Dajjal ada di bumi selarna lang dikehendaki AilAh.

Kem.udian datang 'isd Putra Marytam dari 'I-imur membenarkan

Muhammad Sltallalldhu Alaihi wa Sallam. dan ada di atas agdnlanla,

kemudian ia membunuh Daial.'" Hadits ghartb.

Hadits dari J6bir

ImArri Ahmad bin Hanbal berkata, 'Abdu al-Malik bin Arnrff

merin'ayatkan ltepacla kami dari Zuhair dartZaid,yaitu Ibnu Aslam

.lari JAbir bin Abdullah bahwa Rasfilullah shallalldhu Alaihi zua

Salhrn ntenrandan g ke ./itlaq dari salah satv.falaq1f'alag cli Hurrah,

rlarr karni bersama beliau. Maka beliau bersabda, 'Ilumi ltang paling

nikmat adulth Madinah ketika Daljal telah keluar. Di setiap celah dari

celah-celahnyu ada nrdlrtikat, sehirtgga Dalial tidak memasuktnla- Maka
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pada utaktu itu Madinah beserta penduduknya diguncang tiga kali

guncangan dan tidak ada satu pun orang munafik laki-laki dan wanita

nulainkan ia keluar kepadarya dan kebarytakanltaitu jtang keluar-
adalah wanita. Dan itulah Taum at-Takhlih (Hari Pembersihan), hari

dimana Madinah bersih dari kotoran sebagaimana kir membersihkan

kotoran besi.

Bersama Dajjal ada tujuh puluh ribu dari orang Tahudi. Di atas setiap

laki-laki dari mrreka terdapat mahkota dan pedang yang terhunus.

Maka ia mtmukul halarnannya pada ujung ini yng ada di Mujtama'

as-Salttl. Belum pernah adafitnah dan tidak akan adafitnqh hingga

terjadinya Kiamat yang lebih besar daripada Dajjal. Dan tidak ada

seorang nabi kecuali ia telah memperingatkan umatnya darinya. Aku

benar-benar mengabarkan kepada kalian sesuatuyang belum dihabarkan

oleh seorang nabi sebelum aku kepada umatnya. (Kemudian beliau

mtktakkan tangannla di atas kedua mata beliau). Aku bersaksi bahzua

Alldh tidak buta mata sebelahnla."' Ahmad sendiri, dan sanadnya

bagus dan dibenarkan oleh al-Hflkim.

Al-HAfizh Ab0 Bakar al-Bazzdr berkata, "Amrff bin Ali
meriwayatkan kepada kami dari Yahyfl bin Sa'id dari MujAlid dari

asy-Sya'bi dari JAbir bahwa RasCrlullAh ShallallAhu:4laihi wa Sallam

bersabda, 'Sesungguhnya aku adalah penutup seribu nabi atau lebih.

Tidak ada satu orang nabi dari mereka kecuali ia telah memperingatkan

umatnya akanDajjal. Sesungguhnya ia telah diterangkan kepadaku apa

yang belum diterangkan kepada seorang pun dari mereka. Sesungguhnya

ia buta mata sebelahrya dan sesungguhnya Tuhan kalian tidak buta

mata sebelnhrya."' Ll-BazzAr sendiri, sanadnya hasan dan lafazhnya

sangat ghartb.

Abdullflh bin Ahmad telah meriwayatkan dalam as-Sunnah

dari jalan MujAlid dari asy-Sya'bi dari Jflbir bahwa Ras0lullAh

Shallalldhu i4laihi uta Sallam menyebutkan tentang Dajjal dan

berkata, "Sesungguhnya ia buta mata sebelahnjta dan sesungguhnya

Tuhan kalian tidak buta."
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Diriwayatkan oleh Ibnu AbO Syaibah dari Ali bin Sahar dari

Mu.jAlid lebih panjang dari ini.

ImAm Ahmad berkata, "Ibnu Jarih meriwayatkan kepada kami

dari Abir az-Zubair bahwa ia mendengar JAbir bin AbdullAh

mengatakan bahwa Nabi Shallalldhu Alaihi wa Sallam bersabda,

'Da11al buta mata sebelahnya dan ia adalah orang yang paling dusta

dari para pendusta."'

Muslim juga meriwayatkan dari hadits Ibnu Juraij dari AbCr az-

Zuba\r dari JAbir dari Nabi ShallailAhu i{laihi wa Sallam, beliau

bersabda, "Akan tetap ada sekelompok dari umatku lang berperang

hingga turunnya' i s A Puba Marlt am."

Telah disebutkan pula dari jalan lain dari Ab0 az-Zuba\r dari Jtbir

dan dari Abfi Salamah dari JAbir mengenai Dajjal.

Hadits dari Ibnu 'Abb6s

ImAm Ahmad berkata, "Muhammad bin Ja'far meriwayatkan

kepada kami dari Syu'bah dari SimAk bin Harb dari 'Ikrimah dari

Ibnu Abbis ra. dari Nabi S&a/lailAhu i4laihi wa Sallam bahwa

beliau mengatakan mengenai Dajjal, 'Ia buta mata sebelahryta, buruk

rupanya, kepalanya botak, ia paling mirip dengan Abdu al-'Uzzd bin

Qaththan. Sesungguhnya tuhan kalian tidak buta mata sebelahnyai

Syu'bah berkata, Aku meriwayatkan kepada QatAdah dan ia

meriwayatkan hal yang mirip dengan ini."' Imim Ahmad sendirian

dalam meriwayatkan dari arah ini.

Ahmad, al-HArits Ab0 UsAmah dan lbnu Ma'lA meriwayatkan dari

.jalan HilAl dari 'Ikrirnah dari Ibnu AbbAs dalam hadits al-IsrA',

ia berkata, "RasfilullAh Shallalhhu i4laihi wa Sallam diperlihatkan

Dajjal dalam rupanya dengan pandangan mata langsung bukan

dalam mimpi, juga'isA dan IbrAhim. Maka beliau ditanya mengenai
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Dajjal, lalu berkata,'Ahu ruelihat salah satu dari matanla muncul

seolah-olah ia adalah bintang lang bersinar, rambutnjta seolah-olah

adalah dahan- dahan p o hon"', d isebutkan kelanj utan h adits.

Fitnah Terbesar adalah Fitnah Dajial

lmAm Ahmad berkata, "Husain bin Muhammad meriwayatkan

kepada kami dari SulaimAn ibnul-Mughirah dari Humaid, yaitu

Ibnu HilAI, dari HisyAm bin 'Amir al-AnshAri, ia berkaia, Aku

mendengar Ras0lullih Shallalldhu )4laihi wa Sallam bersabda, 'Di

antara penciptaan Adam dan terjadinya Kiamat tidak adafitnah yang

lebih bes ar darip ada.fttnah Dajj al; "

Ahmad berkata, "IsmA'il meriwayatkan kepada kami dari Ayirb

dari Humaid bin Hilal dari sebagian Syaikh-Syaikhnya, ia

rnengatakan bahwa HisyAm bin 'Amir berkata kepada tetangga-

tetangganya, 'sesungguhnya kalian membawa aku kepada orang-

orang yang mereka tidak lebih tahu akan Ras0lullAh Shallalldhu

i4laihi wa Sallamdan tidak lebih mengingat hadits beliau daripada

aku. Sesungguhnya aku mendengar beliau bersabda, 'Di antara

penciptaan Adam dan terjadinya Kiamat tidak ada finah yang kbih

be s ar darip a da D ajj al;' "

ImAm Ahmad juga meriwayatkan dari Ahmad bin Abdu al-MAlik

dari HimAd bin Zaid dari Ay0b dari Humaid bin HilAl dari Abff

ad-DahmA' dari HisyAm bin'Amir, sesungguhnya ia mengatakan,

"Kalian melewati aku kepada orang-orang dari sahabat RasfflullAh'

yang mereka tidak lebih banyak menghadiri dan tidak lebih

hapal hadits beliau daripada aku. Sesungguhnya aku mendengar

Ras0lulldh Shallalldhu Alaihi wa Sallam bersabda, 'Di antura

penciptaan Adam dan terjadinita Kiamat tidak ada perkara yang Lebih

besar daripada perkara Da1ial."'
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Teiah diriwayatkan oleh Muslim dari AyCrb dari Humaid bin Hil6l

dari beberapa orangyangS salah satunya adalah Abfi ad-DahmA' dan

Abir QatAdah dari HisyAm bin 'Amir. Kemudian ia menyebutkan

hadits seperti ittr.

ImAm Ahmad berkata, "AbdurrazzAq meriwayatkan kepada

kami dari Ma'mar dari Ay0b dari AbCr QalAbah dari HisyAm bin
.Amir bahwa RasfrlullAh Shallalldhu l4laihi wa Sallam bersabda,

'sesungguhnya kepala Dajjal di belakangnya kepangan-kepangan,

maka barangsiapa berkata, 'Tuhanku', sesungguhnya ia tulah terkena

fitnah dan barangsiapa berkata,'Tuhanku adalah AllAh, kepadanya aku

bertawakal', maka Dajjal tidak bisa membahayakannya -atau 
beliau

berkata- maka tidak adafitnah atasnya."'

Hadits dari lbnu 'Umar

ImAm Ahmad berkata, 'Ahmad bin Abdul Malik meriwayatkan

kepada kami dari Muhammad bin Salamah dari Muhammad bin

Ishaq dari Muhammad bin Thalhah dari Sdlirn dari Ibnu 'Umar

bahwa Rasfflullah ShallallLhu Alafii zaa Sallam bersabda, 'Tempat

Dajjal di razaa-rawa ini, rJi aliran parit, maka kebanitakan lang
akan keluar kepadanya adalah wanita, sehingga seorang laki-laki

kembali kepada istrinya, iburyta, saudara wanitanya, dan bibiryta dan

mengikat mereka dengan ikatan kar.ena takut mereka keluar kepada

Daljal. Kemudian Alhh memenangkan mereka atasnya. Maka mereka

membunuhnya dan membunuh para pengikutnya sehingga seorang

Tahudi bersembunyi di bawah pohon dan batu, maka berkatalah batu

tlan pohon kepada seorang nluslim, 'Ini orang Tahudi di bawahku, bunuh

iat"" Ahmad sendiri dari arah ini.

Imdm Ahmad berkata, "AbdurrazzAq meriwayatkan kepada kami

dari Ma'mar dari az-Zuhri dari SAlim dari Ibnu 'Umar bahwa 

&
rffi
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Ras0lullih Shallalldhu )4laihi wa Sallam berdiri di hadapan orang-

orang dan memuji AUah yang Dia adalah pemiliknya, kemudian

beliau menyebut mengenai Dajjal dan bersabda,'Sesungqythnya aku

benar-benar memperingatkan kalian. Tidak ada seorang nabi kecuali ia

te lah memp eringatkan kaumn! a. Ntth benar-b enar telah rnemp eringatk an

kaumnya. Akan tetapi, aku mengatakan kepada kalian tentangnya

sebuah perkataan yang belum dikatakan seorang nabi kepada kaumnya. --___

Sesungguhnya ia buta mata sebelahnya dan sesungguhnya Alldh tidak

buta mata sebelahny a."'

Isyarat Nabawiyyah Seputar Memerangi
Kaum Yahudi dan Kemenangan atas Mereka

Inilah yang telah disebutkan dalam kitab Shahih mengenai hadits

lbnu Shayid, dan sanad ini dari lbnu 'Umar bahwa Ras0lullAh

Shallalldhu i4laihi zpa Sallam bersabda, "Kalian memerangi orang

Tahudi maka kalian fiLenang atas mereka sehingga batu berkata, 'Wahai

muslim" ini orang Tahudi di belakangku, maka bunuh zal" Sumbernya

dari kitab ash-Shahihain dari hadits az-Zuhri seperti itu.

Imim Ahmad berkata, "Ya'qffb meriwayatkan kepada kami dari
'Ashim anak saudara laki-lakinya, 'IJmar bin Muhammad bin Zaid

dari Muhammad bin Zaid 
-yaitu 

Abfr 'Umar bin Muhammad-
bahwa AbdullAh bin 'Umar berkata, 'Kami berbincang mengenai

Haji al*WadA', dan kami tidak mengetahui bahwa hal itu adalah

wadA' (perpisahan) dari RasfilullAh ShallallAhu )4laihi zua Sallam.

Dan ketika beliau di Haji al-WadA', beliau berkhutbah dan

menyebutkan al-Masih Dajjal. Beliau berlebih-lebihan dalam

menyebutnya, dan bersabda, 'Atl6h tidak menSyttus seorang nabi kecuali

ia telah memperingatkan umatnyq dan Ntth telah memperingatkan

umatnya, juga nabi-nabi setelahnla kepada umat-umat mereka. Haryta

saja tersembunyi dari mereka tetapi tidak tersembunyi dari kalian,

sesungguhnya ia buta mata sebelahnya, dan sesungguhnya Tuhan kalian
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tidah buta mata sebelahrytaJ"'Ahmad sendiri dari arah ini.

ImXm Ahmad berkata, "Zaid meriwayatkan kepada kami dari

Muhammad bin IshAq dari Nifi' dari Ibnu 'Umar dari Nabi

Shallalldhu Alaihi wa Sallam bahwa beliau bersabda, 'Sesungguhnya

tidak ada seorang nabi sebelum aku kecaali ia telah menyebuthan ciri-

cirinya kepada umatnya, dan aku sungguh akan menyebutkan ciri-

cirinya, sebuah ciri yang belum disebutkan oleh orang sebelum aku.

Sesungguhnya ia buta mata sebelahnya, dan sesungguhnya Alldh tidak

buta mata sebelahnya. Mata kanan Dajjal seolah-olah buah anggur lang
muncul (melotot)."' Sanad ini hasan.

ImAm at-Tirmidzi berkata, "Muhammad bin Abdu al-AlA ash-

Shan'Ani meriwayatkan kepada kami dari al-Mu'tamir bin SulaimAn

dari 'Ubaidullth bin 'Umar dari Nifi' dari Ibnu 'Umar dari Nabi

Shallalldhu Alaihi wa Sallam bahwa sesungguhnya beliau ditanya

mengenai Dajjal, maka beliau bersabda, 'Ketahuilah! Sesungguhnya

Tuhan kalian Tang Mahamulia lagi Mahaagung tidak buta mata

sebelah, dan sesungguhnya Dajjal buta m.ata sebelahnya dan mata

kanannya seolah-olah buah anggur lang muncul."' Ia mengatakan

bahwa status hadits ini hasan shahih.

Lihat lebih lanjut riwayat dari Sa'ad, Hudzaifah, Ab0 Hurairah,

Asm0', J1bir bin Abdullih, AbO Bakrah, 'Aisyah, Anas Ibnu Abbffs,

dan at-TalbAn bin'Ashim.

Hadits dari 'Abduilah bin 'Amr0

Imim Ahmad berkata, 'Abdurrazziq meriwayatkan kepada kami

dari Ma'mar dari patAdah dari Syahr bin Hausyab, ia mengatakan,

'Ketika datang pembaiatan Yazid bin Mu'iwiyah kepada kami dan

aku pergi ke Syim, maka aku diberi tahu tempat dimana Nauf

al-BakAti berdiri dan aku pun datang kepadanya. Lalu datanglah

seorang laki*laki yang seperti orang yang paling lapar dan ia

(
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adalah AbdullAh bin Amr0 ibnul-'Ash. Ketika Nauf rnelihatnya,

ia menghentikan perkataannya. Maka AbdullAh berkata, Aku

mendengar RasirlullAh Shollalldhu Alaihi uta Sallam bersabda,

'Akan ada hijrah setelah hijrah, orang-orang akan berbondong-bondong

ke tem.pat hijrah lbrhh?m, tidak adayng tinggal di bumi kecuali sejahat-

jahat orang dari penduduknya. Bumi mereka mekmparkan mereka, dan

api menggiring mereka bersama dengan kera dan babi. Api itu bermalam

bersama mereka sebaE;aimana mereka bermalam dan beristirahat di

zuaktu siang bersama mereka serta memakan orang yang tertinggal."

Ia berkata, Aku mendengar RasirlullAh Shallalldhu Alaihi zua

Salktm bersabda, 'Akan ada orang-orang dari umatku yang keluar dari

arah Tiruur, dimana mereka membaca al-Qur'dn dan tidah rnelewati

kerongkongan mereka maknanya. Setiap kali keluar, maka satu abad

terputus, hingga Dajjal keluar kepada sisa-sisa di antara mereka.""

Diriwayatkan oleh AbO DAwud dari hadits patAdah, dari Syahr,

[darijalan lain] dari Abdullflh bin Amr0 Radhiyallahu 'anhu.

Abfi al-QAsim ath-ThabrAni berkata, "Ja'far bin Ahmad ats-TsanA'i

meriwayatkan kepada kami dari Firdaus al-Asy'ari, dari Mas'0d

bin SulaimAn, dari Habib bin TsAbit, dari MujAhid, dari AbdullAh

bin Amr0, dari Nabi Shallalldhu i4laihi wa Sallam bahwa beliau

berkata mengenai Dajjal, 'Sesungguhnya ia buta mata sebelahnya dan

sesungguhnla Alldh tidak buta mata sebelah-Nj,a. Ia keluar kcpada

kalian selama enpat puluh hari. Mendatangi setiap tempat air kecuuli

Ka'bah, Bait al-Maqdis dan Madinah. Satu bulun bagaikan satu Jttnlat

dan satu Jum'at seperti satu hari. Bersamanya ada surga dan neraka.

Neraka yanE; ditawarkannya adalah surga dan surf{anla adalah nera.ka.

Bersamanya ada gunung dari roti dan s'ungai dari air.

Ia rnemanggil seorang laki-laki (Jrng AUAL ildak memenangkannla

melainkan atas dia), dimana ia bertanya, Apa ltang engkau katakan

tentangku?' I.aki-laki itu rnenjautab, 'Engkau adalah musuh AilAh.

Engkau adalah Dajjal si pendnsta.' Maka Da11al mengambil gergali
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dan membelahnya, kemudian menghidupkannla- Lalu ia bertaryta

kepadaryta, Apa yang engkau katakan?' Laki-laki itu menjazuab, 'Demi

AllAh, aku belum pernah mengenalimu seterang sekarang ini- Engkau

adalah musuh Alhh Dajjal, yang telah dikabarkan oleh RasitlullLh

Shallathhu ALaihi wa Sallam.' Maka ia berlari kepada laki-laki itu

dengan pedang, tetapi ia tidak bisa mengalahkannya. Kemudian ia

berkata, 'Juuhkan ia darikul"'

Syaikh kita, adz-D zahabi, mengatakan bahwa status hadits ini

adalah ghartb. Sebab, Firdaus dan Mas'0d tidak diketahui' Akan

disebutkan hadits dari Ya'qirb bin 'Ashim mengenai w'aktu Dajjal

di bumi serta turunnya'isA Putra Maryam.

Hadits dari Asm6' binti Yazid ibnus-Sakan
al-Anshdriyyah

ImAm Ahmad berkata, "AbdurrazzAq meriwayatkan kepada kami

dari Ma'mar dari Syahr bin Hausyab dari Asmfl' binti Yazid al-

Anshiriyah, ia mengatakan, 'RasolullAh Shallalldhu Alaihi wa

Sallamsedanp; berada di rumahku, maka beliau berbicara mengenai

Dajjal dan bersabda,'sesungguhnya sebelumryta ada tiga tahun, satu

tahun langit menahan sepertiga hujan dan bumi menahan sepertiga

tumbuhannya. Tahun kedua langtt menahan dua pertiga hujanryta, dan

bumi menahan dua pertiga tumbuhannla. Tahun ketiga langit menahan

semua hujannya dan bumi menahan sefitua tumbuhannya. Maka tidak

ada binatang yng mempunltai susu dan kuku rnelainkun binasa.

Dan darifitnahnya yng paling dahsyat adalah ia mendatangi seorang

Arab dan berkata, 'Lihatlah! APabila aku menghidupkan untamu

untukmu, bukankah engkau tahu bahwa aku adalah tuhanmu?' I'aki-

laki in pun berkata, 'Ilo.' Maka setan menltertrpai untanya kepadanYa

dan seolah-olah ia lebih bagus tetek susunya serta lebih besar purutknya.
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Seorang laki-laki datang yang saudara laki-laki serta ayahnla

telah meninggal, maha Dajjal berkata, 'Coba engkau lihat, jika aku

menghidupkan ayh dan saudara laki-lakimu, buhankah engkau

mengetahui bahwa aku adalah tuhanmu?' Lqki-laki itu berkata, 'Iya.'

Maka para setan menyerupai ayahnya dan saudara laki-lakinya.'

AsmA' berkata, 'Kemudian RasCrlullAh thallalldhu i4laihi zaa Sallam

keluar untuk suatu keperluan dan kembali. Sementara orang-

orang masih memperhatikan dan merasa susah dengan apa yang

Ras0lullAh Shallallhhu i4laihi zaa Sallam katakan kepada mereka.

Kemudian RasCrlullAh S hallailAhu Alaihi zua S allammemesang kedua

tali pintu dan berkata,'Bingung zvahai Asmd?' Aku pun berkata,
'Wahai Rasirlull6h, hati kami telah lepas karena mengingat Dajjal.'

Ras0lullAh Shallalldhu i{laihi wa Sallam bersabda, 'Apabila ia keluar

dan aku masih hidup, maka aku adalah perytanggahnya. Dan, apabila

tidak, maka T'uhanku lang tnenggantikan aku atas setiap mukmin.'

Aku berkata, 'Wahai Ras0lullAh, sesungguhnya kami menggiling

tepung kami dan tidak membuatnya menjadi roti sampai kami

lapar. Lalu bagaimana keadaan kaum mukminin pada hari itu?'

Ras0lullAh thallailAhu i4laihi wa Sallam bersabda, 'Mereka diberi

balasan sebagaimana penduduk langit diberi dari tasbih dan taqdis.""

Diriwayatkan pula oleh Ahmad dari Yazid bin HArirn dari Jarir bin

Hizim dari 'Ubndah dari Syahr dari Asmi' seperti itu. Sanadnya

ini tidak terlalu bermasalah dan Ahmad sendiri.

Telah ada saksi bagi hadits ini dari hadits Ab0 UmAmah yang

panjang serta hadits 'Aisyah setelah ini. ta juga masih mempunyai

saksi dari arah lain. Hanya Allah Yang Mahatahu.

lmim Ahmad berkata, "Hisyim meriwayatkan kepada kami dari

Abdu al-Hamid dari SyahrdariAsmi' bahwa Ras0lullAh Shallalldhu

)4laihi ua Sallam berkata dalam sebuah hadits, 'Barangsiopa

\ menghadiri mojelisku, serta mendtngar perkataanku, hendaknya orang

il 
,rry menlaksikan dari kalian memberitahu orang yang tidak hadir.
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Ketahuilah! Sesungguhnya AilAh sempurna, tidak buta mata sebelahnla

dan sesungguhnya Dajjal buta mata sebelahnye matanya terhap'us dan

tertulis di antara kedua matanya, kafi.r yang terbaca oleh setiap muhmin

jtang bisa baca tulis dan yang tidak bisa baca tulis."' Akan disebutkan

hadits AsmA' binti'Umais seperti ini, dan ini terjaga. Hanya AIah
Yang Mahatahu.

Hadits dari 'Aisyah

ImAm Ahmad berkata, 'Abdu ash-Shamad meriwayatkan kepada

kami dari Himid Ali bin Zaid, d,ar\ al-Hasan dari 'Aisyah bahwa

RasCrlullAh Shallalhhu j{laihi wa Sallam menyebutkan kesulitan

sebelum keluarnya Dajjal. Mereka pun berkata, 'Harta apakah yang

paling baik pada hari itu?' Beliau berkata, 'Seorang bocah laki-laki

kuat yng memberi minum air keluarganya. Sedangkan makanan tidak

ada.' Mereka berkata, 'Lalu apa makanan orang-orang mukmin

pada hari itu?' Ras0lullrirh ShallailAhu Alaihi uta Sallam bersabda,

'Tasbih, takbir tahmid dan tahlil.' 'Aisyah berkata, 'Lalu dimanakah

orang-orang Arab pada hari itu?' Ras0lulldh ShallailAhu Alaihi ua

Sallam bersabda, 'Orang Arab pada hari itu sedikit."'Ahmad sendiri,

sanadnya shahih dan di dalamnya terdapat s\fat ghartb.

Telah disebutkan dalam hadits AsmA' dan Ab0 UmAmah menjadi

saksi baginya. Hanya Atlah Yang Mahatahu.

lmflm Ahmad berkata, "Sulaimfln bin DAwud meriwayatkan kepada

kami dari Harb bin SyidAd dari Yahyd bin Abfi Katsir dari al-

Hadhrami bin LAhiq dari DzikwAn AbCr Shalih bahwa'Aisyah ra.

meriwayatkan kepadanya, ia berkata, 'Ras0lulldh Shallalldhu Alaihi

zaa Sallam menemuiku dan aku sedang menangis. Beliau berkata,

'Apa jtang membuatmu menangis?' Aku berkata, 'Wahai Rasirlullih,

aku ingat Dajjal. Maka aku rnenangis.' Beliau pun berkata,'Apabila

Da11al keluar dan aku masih hidup, maka aku cukup bagi kalian.

I K\
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APabila ia keluar sepeninggalk4 sesungguhnjta Tuhan kalian tidak buta
mata sebelahnya. sesungguhnya Dajjal kehtar di rahud$ah Ashbahdn
hingga ia datang ke Madinah dan turun di kedua sisinya. pada hari
itu Madinah mempunyai tuju.h pintu. Di setiap celah darinya ada dua
rualaikat. Maka pendaduknya Jang jahat keluar kepadanya hingga
sampai di synm, kota Palestitta di pintu Lod, lalu turunlah 'tsd putra

Maryam dan mernb*nuhnya. Kemudian'isd tinggat di bumi selamo

empatpuluh tahun sebagai ImAm jtang adil dan hakim j,ang bijaksana.,,,

Ahmad meriwayatkan sendiri.
\

Dajial tidak Mampu Memasuki Makkah
al-Mukaffamah dan Madinah al-Munawwarah

hnam Ahmad berkata, "Ibnu Ab0 Adiy dari DAwud dari'Amir dari
'Aisyah Radhiyallahu Anhn, bahwa Ras0lulldh shallallahu j4taihi

wa Sallarn bersabda, 'Da.11al tidak masuk Makkah dan Madinah.,,,

Diriwayatkan oleh an-Nasa'i dari Qutaibah dari Muhammad bin
Abdull6lr bin AbCr Adi.

Telah dihapal sebuah riwayat ya.g diriwayatka, tlari 'Arnir
asy-Sya'bi dari F6thirnah binti pais sebagaimana yang telah \disebutkan \
Tersebut dalam shahih dari hadits Hi.syf,r, bin 'urwah dari
istrinya FAthimah binti al-Mundzir dari Asma' binti Abcr Bakar,
sesungguhnya ia berkata dalarn hadits Shalat Gerhana bahwa
Rasfi lullAh s hallalldhu A laihi wa s allambersabda dalam khutbahnya,
" sesungguh.nya telah diu,ahlukan kepadaku bahuta kalian akan ditimpa

fitnah sebentar lagi atau seperti fitnah al-Masih Dajjal.,, Aku tidak
tahtr yang mana yang dikatakan oleh As,ra' . . ., kelanjutan hadits.

'felah disebutkan dalam Shahih Muslim dari hadits lbn, Juraij
dari Abfi az-zubar dari.IAbir dari Umrnu syarik bahwa Rasfilullah

Rahasia Kiamat 167

Shallalldhu Alaihi wa Sallam bersabda, " Sungguh orang-orang berlari

dari Daljal sehingga mereka mencapai puncak-puncak gunung." Ummu

Syarik berkata, "Wahai Ras0lullAh, dimanakah orang Arab pada

hari ituP" Beliau berkata, "Mereka sedikit."

Had?ts dari Ummu Salamah

lbnu Wahab berkata, "Mukharamah bin Bakir meriwayatkan

kepada kami dari ayahnya dari 'Urwah bahwa Ummu Salamah

berkata, Aku teringat akan Dajjal pada suatu malam sehingga

aku tidak dapat tidur. Maka ketika pagi aku menemui Ras0lullAh

Shallalldhu )4laihi wa Sallam dan memberitahu beliau. Lalu beliau

berkata, 'Jangan begitu, serungguhnya apa.bila ia keluar dan aku ada

di antara kalian maka AilAh mencukuphan aku untuk kalian. Namun

apabila ia keluar sepeninggalkU AilAh mencukupkan orang-orang

shahh untuk kaliaa.' Kemudian beliau berdiri dan berkata,'Tidak

ada seorang nabi kecuali ia telah memperingatkan uruatnya --ltaiht
tentang Dajjal- dan sesungguhnya aku telah memperingatkan kalian.

Sesungguhnya ia buta mata sebelahnya dan sesungguhnya Alldh tidak

buta mata sebelaltrya."" Adz-Dzahabi berkata, "Sanadnya tsiquh."

Hadits dari Rafr' bin Khudalj

Diriwayatkan oleh ath-ThabrAni dari Athiyah dari AthA' bin Abff

RabAh dari Amr0 bin Syu'aib dari Sa'id ibnul-Musayyab dari RAfi'

bin Khudaij dari Nabi Shallalli.hu Alaiht' wa Sallammengenai celaan

oranfl-orang atas Qadariyah, "Mereka adalah para zindik dari umat

ini. Padamasamereka akan ada kelalimanpenguasa, kesewenangan serta

kesom.bongannya. Orang mukmin pada zuaktu itu sedikit kebahagiaannya

dan sangat berat kesusahan ntereka. Kentudtan ada al-Masih, maka

AilAh mengubah rupa orang-orang umum dari mereka menjadi kera
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dan babi. Lalu Dajjal keluar beberapa saat setelah e/2." RasfilullAh

Shallalldhu )4laihi ua Sallampun menangis sehingga tangis beliau

membuat para sahabat menangis. Para sahabat pun bertanya, 'Apa

yang membuat Anda menangis?" RasfflullAh ShallallLhu Alaihi uta

Sallam bersabda, "Kasihan kepada orang-orang malang itu. Karena di
dalamrya terdapat orang-orang yang baik dan orang 1ang bersungguh-

sungguh," sampai akhir hadits.

Hadits dari 'Utsmdn bin Ab0 al-'Ash

ImAm Ahmad berkata, "Yazid bin HAr0n meriwayatkr., t 
"puau

kami dari HimAd bin Salamah dari AIi bin Sa'id dari Ab0 Nadhrah,

ia mengatakan, 'Kami datang kepada'UtsmAn bin Abfi a1-'Ash pada

hari Jum'at untuk mencocokkan mushaf kami dengan mushafnya.

Maka ketika shalat Jum'at akan didirikan, ia menyuruh kami, dan

kami pun segera mandi. Kemudian ia datang kepada kami dengan

membawa minyak wangi lalu kami pun memakai minyak wangi
lalu menuju masjid. Maka kami duduk bersama seorang takiJaki
dan ia meriwayatkan kepada kami mengenai Dajjal.

Kemudian 'Utsmdn bin Abff al-'Ash datang dan kami pun

mendatanginya, lalu ia duduk dan kami pun duduk. Kemudian ia
berkata,'Sesungguhnya aku mendengar RasCrlullAh Ehallalldhu

)4laihi zaa Sallam bersabda, 'Orang-orang muslim memiliki tiga

ut i lalt al4 zu i lalt ah di p erte mu an du a I aut, dan u i lay ah di Sy Am. R e mudi an

ruanusia diguncang dengan tiga hali guncangan. Lalu Dajjal keluar di
hadapan manusia dan ia menghancurkan dari arah Timur.

Wilayah pertama yng Dajjal datangi adalah zuilajtah yang ada di
pertemuan dua laut. Maka pendudukrya terpisah menjadi tiga kelompok,

satu kelompok yang tinggal di Sydm dimana mereka menyaksikan siapa

" 
Dajjal sesungguhn1a, kelom.pok yang bergabung dengan kelompok di

U sana, dan satu kelompok di utilayah yang dekat dengan posisi mereka.

il
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Sementara Dajjal bersama tujuh pul.uh ribu orang yang di atas kepala

mereka terdapat mahkota dan kebanyakan dari mzreka adalah orang

Tahudi serta wanita.

Kemudian ia datang ke wilayah setelahnya (kedua) dan penduduknya

terbagi menjadi tiga kelompok, satu kelom.pok berdiam di EyArn dan

mereka menyaksikan siapa Dajjal sesungguhnla, kelompok yng
bergabung dengan kelompok di sana, dan satu kelom.pok bergabung

dengan u.,ilayhyang dekat fungan mereka di sebelah Barat Sydm. Kaum

muslim digtring ke arah 'Uqbah Afiq (semacam pesisir pantai), maka

mereka merubuat padang rumput )pertanian( bagi mereka. Kem.udian

padang rumput mereka ditimpa musibah maka terjadilah kepedihan atas

mereka hinggo mereka dilanda kelaparan yang parah serta kesulitan

lang sangat, sehingga seorang dari mereka membakar tali busurnya dan

kemudian memakannya.

Manakala mereka seperti it4 saat itulah seseorang menlerukan di
utaktu sahur, 'Wahai manusiq telah datang penolong kalian hepada

kalian. Telah datang penolong kalian kepada kalian. Telah datang

penolong kalian kepada kalian.' Mereka pun saling berbicara dengan

sesanla mereka, 'Sesungguhnya ini adalah suara seorang laki-laki yang

kenyang.'

Maka turunlah 'isd Putra Maryam alaihissalarn. pada waktu shalat

Shubuh. Kemudian pemimpin mereka berkata kepada 'isl, 'Wahai

ruh AlMh, majulah dan jadilah Imdm shalat!' 'fsd berkata,'Uruat ini
adalah sebagian mereka pemimpin atas sebagian mzreka yng lain.'
Maka pemimpin mereka maju dan rnengimilmi shalat. Ketika shalat

telah selesai didirika4 'is| as. mzngambil pedangnya dan pergi mtnuju

Dalial. Ketika Dajjal melihat'isA, ia meleleh sebagaimana melekhnya

logam. Lalu 'isd meletakkan pedangnya di antara buah dadanya dan

membunuhnya serta menghancurkan pengikut-pengikutnya. Maka

pada hari itu tidak ada sesuatu pun yang di belakangnya ada seorang

Tahudi sehingga sebuah pohon pun berkata, 'Wahai mukmin, ini orang
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koJir!' Batu juga berkata, 'Wahai mukmiry ini orang kofirf'" Ahmad

meriwayatkan sendiri.

Mungkin saja dua wilayah ini adalah al-Bushrah dan Kufah,

dengan dalil dari riwayat ImAm Ahmad, ia berkata, 'AbO an-

Nadhar HAsyim ibnul-pAsim meriwayatkan kepada kami dari

al-Hasyraj bin NabAtah al-paisi al-Kfifi, dari Sa'id bin JahmAn,

dari AbdullAh bin AbO Bakrah, ia berkata, Ayahku meriwayatkan

kepadaku dalarn masjid ini 
-yaitu 

Masjid al-Bushrah- dirnana ia

rnengatakan bahwa Ras0lullAh Shallallilhu Alaihi wa Sallampernah

bersabda, 'Benar-benar satu kelompoh dari umatku akan mendatangi

suatu negeri jtang disebut al-Bushrah yng di sana banyak musuh dan

banyak kurmanya. Kemudian datang Bani Qanthird' yng berutajah

lebar bermata sipit hingga mereka sampai pada suatu jembatan yang

disebut Dajlah. Maka orang-orang muslimin bgrpisih menjadi tiga

kelompok, yaitu satu kelonQok nrengarnbil tanduk-tunduk unta dan

menuju desa-desa, dan mereka binasa; satu kelompok berlambat-lambat

mengkhazuatirkan diri mereka, lalu mereka menjadi kafin dan yng
ini dan jtang itu (kelompok pertama-pen.) adalah sama. Sementara

satu kelompok lagi, mereka meletakkan anak-anak mereka berada di
belakang mereka, lalu mereka berperang. Maka orang-orang ltang mati

dari mereka adalah orang-orang syahid dan Alldh memberi kemenangan

kepada orang lang tersisa dari mereka."'

Kemudian diriwayatkan oleh Ahmad dari Yazid bin HArCrn dan

lainnya, dari al-'Awdm bin Hausyab, dari Sa'id bin JamhAn, dari

Abir Bakrah, dari ayahnya. Lalu ia menyebutkan hadits ini dan

berkata,'AwAm mengatakan bahwa Ban0 Qanthur6' adalah orang-

orang Turk."

Diriwayatkan oleh Ab0 DAwud dari Muhammad bin YahyA bin

Firis dari Abdu ash-Shamad bin Abdu al-WArits dari ayahnya

dari Sa'id dari JahmAn dari Muslim bin AbCr Bakrah dari ayahnya.

Ia pun kemudian menyebutkan hadits dengan redaksi dirnaksud.
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AbO DAwud meriwayatkan dari Basyir ibnul-Muhajir dari AbdullAh
bin Buraidah dari ayahnya dari Nabi Shallalldhu j4laihi wa ,gallam

dalam sebuah hadits, 'Akan rnemerangi kalian sebuah kaum

yang bermata kecil." Yaitu Turk. Ras0lulhth Shallalhhu Alaiht
zaa Sallam bersabda, "Kalian menggiring mereka tiga kali sehingga

kalian men1usul mereka di,Iazirah Arab. Sementara pada penggiringan

pertama selamatlah orang lang melarihan diri dari mereka. Sedang pada

penggiringan kedua, sebagian selamat dan sebagian binasa. Sementara

pada penggiringan ketiga, mereka ruenghabiskan semuanja sehingga

tidak tersisa satu orang pun." Sebagaimana yang dikatakan dalam

lafazh Ab0 DAwud.

Ats-Tsauri meriwayatkan dari Salamah bin Kafil dari az-Zuhrr
dari Ibnu Mas'ird, ia mengatakan, "Orang-orang berpisah pada

masa keluarnya Dajjal menjadi tiga kelompok, yaitu kelompok

yang rrrengikutinya; kelompok yang pergi ke daerah yang banyak

ditumbuhi pohon syih (pohon yang menghasilkan minyak), dan

kelompok yang menuj u pinggir F urat untuk memerangi mereka dan

mereka memeranginya hingga orang-orang mukmin berkumpul
di desa-desa di SyArn. Mereka mengutus pengintai yang di antara

mereka ada seorang penunggang kuda yang kudanya berwarna
pirang atau berwarna-warni maka mereka berperang dan tidak
ada seorang manusia pun yang kembali."

Hadits dari 'Abdullah bin Basar

Hanbal bin Ishiq berkata, "Duhaim meriwayatkan kepada kami

dari AbdullAh bin YahyA al-Ma'Afiri dan ia adalah salah seorang

ketua dari kelompok yang dominan (mengambil peranan penting)
di wilayahnya, dari Mu'Awiyah bin Shdlih dari Ab0 az-Zirl'bahwa
ia mendengar AbdullAh bin Basar mengatakan, Aku mendengar

RasfflullAh Shallalhhu )4laihi ua Sallam bersabda, 'sungguh akan
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An-Nihiyatu fr al*Fit5ni wa al-Malihimi

menemui Dajjal orang yang pernah melihatku."" Atau beliau berkata,

" sungguh sangat dekat dari hematianku." Syaikh kita adz-Dzahabi

mengatakan,'AbCr az-Zdrr' tidak dikenal dan haditsnya munkar'"

Saya mengatakan bahwa telah disebutkan hadits Abir 'Ubaidah

yang merupakan saksi baginya.

Hadits dari Salamah ibnul-Akwa'

Imim ath-Thabrflni berkata,'Al-'Abbas ibnul-Fadhal al-Asffithi

meriwayatkan kepada kami dari Yazid ibnul-Juraisy dari Ab0

HamAm Muhammad ibnul-ZabarqAn dari Mfisfl bin'Ubaidah dari

Yazid bin AbdurrahmAn dari Salamah ibnul-Akwa', iamengatakan,

Aku bertemu dengan RasCrlullAh Shallalldhu jLlaihi ua Sallam dart

arah Aqiq sehingga ketika kami sampai di ats-Tsaniyah, beliau

bersabda, 'sesungguhnya aku benar-benar melihat ke tem.pat-tem'pat

musuh AllAh, al-Masih. Sesungguhryta ia datang hingga sam.pai dari

begtni lalu ia menunggu dan orang-orang keluar kepadanya. Tidak ada

satu celah dari celah-celah Madinah hecuali di sana terdapat malaikat

atau dua malaikat yang mmjaganya.

BersamaDajjal ada dua gambar, gambar surga dan gambarneralta. Para

setan menyerupai orang-orang yang sudah mati. salah satu dari mzreka

berkata kepada orang yang masih hidup, lLpakah engkau mengenalku?

Aku ayahmu, aku saudara laki-l.akimu, aku kerabatmu' Bukanhah aku

lebih dulu? Ini adalah tuhan kita maka ikutilah ia!'

Maka AllAh mclakukan apa yang Dia kehendaki darinl'a. Lalu AilAh

mtmbangkitkan seorang laki-laki dari kaum muslim" kemudian ia

membuat Daljal diam dan mengalahkan hujiahnya. Dia berkata, 'Ini

adalah pendusta! Wahai manusia, jangan sampai ia menipu kalian.

Karena sesungguhnya ia adalah pendusta dan mengatakan hal yang

batil. Tuhan kalian tidaklah buta sebelah matanya.' Dajial pun berhata
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kepadanya, 'Tidakkah engkau menjadi pengikutku?' Maka Dajjal
mendatanginya dan membelahnya menjadi dua dan memutuskan itu.

Dajjal berkatq Aku akan mengembalikan ia kepada kalian.' Maka

AilAh membangkithannya dan ia lebih mendustakan Dajjal serta lebih

mencelanya dari sebelumnla. Ia berkata, 'Wahai manusia, sesungguhnya

yang kalian lihat adalah ujian yang kalian diuji dengannya sertafitnah

yang halian dittmpa denganryta. Ketahuilah, apabila ia adalah orang

yang benar, pastilah ia akan mengembalikan aku sekali lagi. Ketahuilah

bahzaa ia adalah pendusta!' Maka Da11al memerintahkan agar ia

dibazua ke neraka dan sesungguhnya itu adalah surga. Kemudian Daljal
keluar dari arah Sydm|" M0sfl bin 'Ubaidah al-Yazidi lemah dalam

kandungan hadits ini.

Hadits dari Mahj6n ibnul-Adr6'

Imflm Ahmad berkata, "YCrnus meriwayatkan kepada kami dari

HimAd 
-yaitu 

Ibnu Salamah- dari Sa'id al-Jariri dari AbdullAh

bin Syaqiq dari Mahjan ibnul-Adra'bahwa Ras0lullAh Shallallhhu

i4laihi wa Sallam berkhutbah di depan orang-orang dan berkata,
'Hari Pembersihan; Tiga kali. Maka dikatakan kepada beliau,

Apakah Hari Pembersihan?' RasCrlullAh ShallailAhu Alaihi uta

Sallam bersabda, 'Dajjal datang menaiki Uhud dan memandang ke

Madinah, lalu ia berkata kepada teman-temannya, Apakah kalian

melihat istanayang berwarna-warni ini? lni adalah Masjid Ahmad.'

Kemudian ia mendatangi Madinah maka ia mendapati di setiap

celah dari celah-celahnya ada malaikat dengan pedang terhunus.

Lalu ia mendatangi rawa al-Harb dan memukul halamannya,

maka Madinah bergetar tiga kali getaran. Maka tidak ada seorang

munafik laki-laki atau wanita, orang fasik laki-laki atau wanita

kecuali mendatanginya. Dan itulah Hari Pembersihan.' Ahmad

meriwayatkan sendiri.
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Sebaik-baik Urusan Agama Kalian adalah yang
Lebih Mudah untuk Diamalkan

ImAm Ahmad meriwayatkan dari Ghandar dari Syu'bah dari AbCr

Bisyar dari AbdullAh bin Syaqiq dari RajA' dari Mahjan ibnul-

Adra', ia mengatakan, "Ras0lullAh Shallalldhu )4laihi wa Sallant

menggandeng tanganku, kemudian beliau naik ke Llhud dan

mengawasi Madinah, lalu bersabda,'Celakalah ibunya! Akan ada

sebuah desa yang ditinggalkan oleh penduduknya dalam keadaan yang

lebih baik daripada yang pernah ada dan seolah-olah itu adalah keadaan

terbaiknya. Kemudian Dajjal mendatanginya dan ia mendapati di setiap

pintu dari pintu-pintunya ada malaikat dengan pedang terhunus. Maka

ia tidak memasukinya.'

Kenrudian Ras0lullih Shallalldhu Alaihi wa Sallam turun dan

beliau menggandeng tanganku, lalu masuk ke mas.jid dan di sana

ada seorang laki-laki yang sedang shalat. Maka beliau berkata

kepadaku, 'Siapa iniP' Aku pun memujinya atas kebaikan. Lalu

Ras0lullAh Shallalldhu )4laihi wa Sallam bersabda, 'Diamlah! Jangan

mengganggun1a sehingga engkau ntembuatnya binasa.' Kemudian

Ras0lullih ShallallLhu i4laihi wa Sallam mendatangi satu kamar

dari kamar-kamar para istri beliau dan metrgendurkan tangannya

dari tarrganku seraya berkata, 'Sesungguhnya sebaik-baik agama

kalian adalah 3tang paling mudal4 sesungguhryta sebaik-baik agama

kalian adalah yang paling mudah.""

Hadits dari Ab0 Hurairah

Imdm Ahmad berkata, "Qutaibah nteriwayatkan kepada kami dari

Ya'q0b dari Suhail dari ayahnya dari Abff Hurairah ra. bahwa

Ras0lullAh Shallalldhu Alaihi wa Sallam bersabda, 'T-idak akan

terjadi Kiamat hingga kauru muslimin memerangi Tahudi. Maka

Y kaum muslint membunuh mereka sehingga apabila seorang Tahudi
t)
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bersembunyi di balik batu dan pohon, maka batru dan pohon itu berkata,

'Wahai muslim! Wahai hamba AilAh! Seorang Tahudi di belakangku,

kemarilah dan bunuhlah ia!' Kecuali pohon gharqad, sesungguhnla ia

adalah pohon Tahudi."'

ImAm Ahmad berkata, "Husain bin Muhammad meriwayatkan

kepada kami dari Jarir dari Muhammad bin IshAq dari Muhammad

bin Ibrdhim at-Taimi dari Abff Salamah dari Abff Hurairah ra.,

ia mengatakan, Aku mendengar RasCrlullAh ,\hallalldhu Alaihi wa

Sallam bersabda, 'Dajjal benar-benar akan mendatangi Hauran dan

Kirmdn dengan tujuh puhth ribu orang yng zuajah mereka seolah-

olah adalah perisai yang berlapis-lapzi."" Sanadnya bagus, kuat dan

hasan.

Hanbal bin IshAq berkata, "Syuraih bin an-Nu'mAn meriwayatkan

kepada kami dari Falih dari al-HArits bin an-Nufail dari Ziydd

bin Sa'id dari Abir Hurairah bahwa Ras0lullAh thallalldhu i4laihi

wa Sallaru berbicara kepada orang-orang dan menyebut Dajjal,

maka beliau berkata, 'Sesungguhnya tidak ada seorang nabi kecuali ia

telah memperingatkan umatnjta dan aku akan menlebutkan ciri-cirinjta

kepada kalian yng belum disebutkan oleh seorang nabi sebelum aku.

Sesungguhnya ia buta mata sebelahnya dan tertulis di antara kedua

matanya, kafta yng terbaca oleh setiap mukmin yng bisa baca tulis

dan yang tidak bisa baca tulis."'

Sanad pada riwayat ini bagus, namun tidak dikeluarkan darijalan
yang lain.

Madinah al-Munawwarah dan Makkah al-
Mukarramah Berada dalam Penjagaan Malaikat

atas Perintah Allah

ImAm Ahmad berkata, "Syuraih meriwayatkan kepada kami dari

Falih dari Amrfi ibnul-'AlA' ats-Tsaqafi dari ayahnya dari Ab0
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An-Nih6yatu fr al-Fit6ni wa al-Mal6himi

Hurairah bahwa Rasfflullah shallalldhu i4laihi wa sallam bersabda,
,Madinah dan Mahkah dikelilingi oleh rnalaikat. Di setiap celah darinya

a da m alaik a t, i a ti d ak dim a suk i D all alj uga zu ab ah p e ny a k it."' lni s a n gat

gharibdan penyebutan Makkah di sini tidak terjaga, demikian pula

dalam penyebutan wabah penyakit. Hanya AUah Yang Mahatahu.

Sedang adanya al-'Ald' ats-Tsaqa{i ini, meskipun ia adalah putra

Zaid, tetapi ia adalah pendusta.

Hadits dari 'Ub6dah ibnush-Sh6mit

Abfi DAwud berkata, "Haiwah bin Syuraih meriwayatkan kepada

kami dari Baqiyah dari Jubair dari Khilid dari JunAdah bin Umayah

dari 'UbAdah ibnush-Shimit bahwa RasCrlullih ShallailAhu i{laihi

wa Sallam bersabda, 'sesungguhnya aku telah mengatahan hepada

kalian nungenai Daljal sehingga aku khauatir kalian tidak bekerja.

Sesungguhnya al-Masih Daiial adalah seorang laki-laki pendek,

suaranja bindeng, dan rambutnya keriting serta buta mata sebelahnya,

matanya terhapus. Maka apabila ia mendustai kalian, ketahuilah bahzila

sesungguhnya Tuhan kalian tidak buta mata sebelahnya!"

Diriwayatkan oleh Ahmad dari Haiwah bin Syuraih atau Yazid

bin Abdu Rabbuh dan an-Nasi'i dari Ishtq bin lbrAhim, yang

semuanya dari Baqiyah ibnul-Walid.

Keutamaan Bani Tamim

Imim al-Bukharidan ImAm Muslim berkata, "Zahar meriwayatkan

kepada kami dari Jarir dari 'Imarah dari Abo Zur'ah dari Abff

Hurairah, ia mengatakan, Aku tetap senang dengan Bani Tamim

semenjak aku mendengar tiga hal dari Ras0lullAh Shallalldhu

, Alaihi wa Sallam, beliau bersabda, 'Mereka adalah orang lang

{ 2olrrg menentang Dajjal.'Kemudian datanglah sedekah mereka dan
il)
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Ras filullAh S hallailAhu A lai hi w a S allamber s abda,' I n i adalah s e de k ah

dari kaurnkzr.' Dahulu seorang budak dari mereka ada pada'Aisyah

maka RasfilullAh Shallallilhu )4laihi wa Sallam berkata kepadanya,

'Merdekakan iq sesungguhrya ia adalah dari keturunan IsmA'il."'

Hadits dari 'lmr6n bin Hushain

Abfi Diwud berkata, "MCrsi bin IsmA'il meriwayatkan kepada kami

dariJarir dari Humaid bin HilAl dariAbff ad-Dahmi', iamengatakan,

Aku mendengar 'ImrAn bin Hashin meriwayatkan bahwa

Rasfflullflh ShallailAhu j4laihi zaa Sallam bersabda, 'Barangsiapa

mtndengar tentang Dagal maka hendaknya ia meniauh darinya. Derui

AllAh sesungguhnya seseorang akan m.endatangtnya dan ia menjtangka

bahuta Da11al adalah seorang mukmin lalu ia mengikutinya dari apa-

apa yang ia bazaa dari hal-hal syubhat atau ketika ia membazua hal-hal

yang syubhat."" Ia mengatakan, "Demikian Abfi DAwud sendiri."

Ahmad berkata, "Yahyi bin Sa'id meriwayatkan kepada kami dari
HisyAm bin HisAn dari Humaid bin HilAl dari Ab0 ad-Dahmi' dari
'ImrAn bin Hashin dari Nabi ShallailAhu i4laihi uta Sallam, beliau

berkata, 'Barangsiapa mendengar Dajjal maka hendaknya ia menjauh

darinjta. Barangsiapa mendengar Dajjal maka hendaknya ia menjauh

darinj,a. Barangsiapa mendengar Dajjal maka hendaknya ia menjauh

darinya. Karena sesungguhnya seorang laki-laki akan mendatanginjta

dan menyangka bahuta ia adalah seorang mukmin. Dary ia akan tetap

bersama dengan hal-hal yang syubhat sehingga ia mzngikutinya."'

Demikian yang diriwayatkannya dari Yazid bin Hirffn dari Hisyim
bin HisAn dan sanadnya bagus. Abff Dahmfl' namanya adalah

Firqah bin Bahir al-'Adawi dan ia tsiqah.

Sufydn bin Ayyinah berkata dari Ali bin Zaid dari al-Hasan dari
'ImrAn bin Hushain bahwa Ras0lullflh Shallallilhu i4laihi zaa Sallam
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bersabda, " Ia telah makan makanan

Yaitu Dajial.

dan berjalan di pasar"-pasar."

Hadits dari al-Mughirah bin Syu'bah

ImArn Muslinr berkata, "SyihAb bin 'UbAd al-Abdi tneriwayatkan

kepada kami dari Ibrahim bin Humaid ar-Ri'asi dari IsrrtA'il bin

Abfi Khalid dari Qais bin HAzim dari al-Mughirah bin Syu'bah,

ia mengatakan, 'Tidak ada orang yang bertanya mengenai Daj.ial

lebih banyak dari apa yang telah aku tanyakan. RasirlullAh

Shallalldhu Alaihi wa Sallam bersabda, 'I.alu apa lang enq;kau

tanyakan darinjta? sesungguhryta ia tidak membahayakanrnu'' Aku

berkata,'sesungguhuya mereka mengatakan bahwa bersamanya

ada nrakanan-rn akan an dan sun gai-s un gai.' Ras 0 lull?th s hal lalldhu

Alaihi zua Sallam. lrersabda, 'Ia lebih hi.na bagi All6h daripada itu."'

Syuraih bin Yfinus meriwayatkan kepada kami dari HisyAm bin

IsmA'il dari Qais dari al-Mughirah bin Syu'bah, ia mengatakan,

"Tidak ada seorang pun yang bertanya mengenai Dajjal yang

lebih banyak daripada aku. Rasfflullirh shallalldhu Ala.ihi uta sallam

bersabda, 'Lahr apa pertanitaanmu?' Aku berkata, 'Sesungguhnya

mereka mengatakan bahwa bersamanya ada gunung-guntrng dari

roti dan daging, serta sungai dari air.' Beliau berkata, 'Ia lebih hma

bagi Alldh daripada itu;" i

Diriwayatkan pula oleh Muslim dalam Isti'dzAn dari banyak jalan

dari IsmA'il dari Qais dari al-Mughirah bin Syu'bah, ia mettgatakan,

"Tidak ada seseorang yang bertanya kepada Nabi ShaLlalldhu Alatht

wa Sallam mengenai Da.lial yang lebih banyak dari apa yang akLr

tanyakan kepada beliau. Beliau berkata, 'Lalu pada pertan\aunnutl)'

Ia berkata,'sesungguhnya mereka mengatakan bahrva bersatrtattya

ada gunung-gunung dari roti dan claging serta sttngai ilari air.'

Rahasia Kiamat

RasfrlullAh Shallalldhu j4laihi zta Sallam bersabda, 'Sesungguhnya ia

kbih hina bagi Alldh daripada itu;"

Muslim juga meriwayatkan dalam Isti'dzAn dari banyak jalan

dari IsmA'i bin Abir Khalid, dan dikeluarkan oleh al-BukhAri dari

Musadad dari YahyA al-QathAn dari IsmA'il.

Telah disebutkan dalarn hadits Hudzaifah dan lainnya bahwa

sesungguhnya airnya adalah api dan apinya adalah air yang sejuk.

Sesungguhnya itu hanyalah dalam pandangan mata. Banyak

kelompok dari para ulama yang berpegang teguh dengan hadits

ini, di antaranya adalah Ibnu Hazm dan ath-ThahArvi dan lainnya,

bahwa scsungguhnya kehebatan yang ada pada Dajjal adalah tidak

nyata. Apa yang ada di hadapan manusia dari hal-hal yang mereka

saksikan pada rnasanya, semua adalah halusinasi bagi mereka.

Syaikh Abff Ali al-JabA't, Syaikh kaum Mu'tazilah mengatakan,
"Tidak boleh hal yang seperti itu nyata, agar tidak sama antara

kehebatan sihir dan kehebatan para nabi. Sementara al-QAdhi'IyAdh

dan lainnya nrenjawabnya bahwa Dajjal mengaku sebagai tuhan

dan itu menafikan sifat kernanusiaannya. Maka tidak mustahil

bahwa ia melakukan hal-hal yang hebat dengan tangannya dalam

keadaan seperti ini."

Sementara banyak kelompok dari al-KhawArij dan al-Jahamiyah

serta sebagian dari kaum Mu'tazilah telah mengingkari keluarnya

Da.jjal sama sekali. Mereka menolak hadits-hadits yang telah ada

mengenai hal tersebut dan tidak berbuat sesuatu. Mereka telah

keluar dari kelompok ulama karena pengingkaran mereka akan

khabar-khabar shahih yang mutawatir dari Ras0lullAh Shallalhhu

Alaihi uta Sallam sebagairnana yang telah disebutkan di depan.

Sesungguhnya kami telah menyebutkan sebagiannya dalanr bab

irri dan hal ittr sudah cukup, wallalru a'lant.
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Tampak dari hadits-hadits yang telah disebutkan bahwa Dajjal
merupakan u.1ian AllAh bagi hamba-hamba-Nya, dengan kehebatan-

kehebatan yang Dajjal lakukan, yang dapat disaksikan pada

masanya. Sebagaimana dijelaskan di depan bahwa barangsiapa

menjawabnya maka iamenghujani mereka dari langit, ditumbuhkan

tumbuh-tumbuhan dari bumi agar mereka dan binatang ternak

mereka makan darinya, dan dikembalikan kepada mereka bintang

ternak yang gemuk. Namun barangsiapa yang tidak menjawabnya

dan menentang perintahnya, mereka ditimpa tahun kekeringan,

kelaparan, kekurangan, kematian ternak, kekurangan harta,

jiwa serta buah-buahan. Ia diikuti harta benda kekayaan bumi

sebagaimana lebah jantan yang diikuti oleh lebah-lebah. Ia
membunuh pemuda dan kemudian menghidupkannya. [ni semua

bukanlah merupakan kehebatannya, tetapi pada hakikatnya ia

merupakan ujian AllAh kepada hamba-hamba-Nya di akhir zaman,

maka banyak yang tersesat karenanya dan banyak pula yang

mendapatkan petunjuk karenanya. Orang-orang yang ragu akan

menjadi kafir, sementara orang-orang yang beriman akan semakin

bertambahlah keimanannya.

Al-padhi'Iyfldh dan lainnya mengambil makna ini dalam memaknai

hadits, "Ia lebih hina bagi A[ah daripada itu." Maksudnya, ia adalah

kecil meskipun dengan apa yang ada padanya, dari kehebatan-

kehebatan yang ia gunakan untuk menyesatkan hamba-hamba Allih
yang beriman. Tidaklah semua itu melainkan sebuah kekurangan

yang nyata. Kekurangan, kelaliman, dan kezaliman. lVfeskipun ia

mempunyai kehebatan-kehebatan, namun di antara matdnya tertulis
kafir, sebuah tulisan yang jelas. Ras0lullAh Shallalhhu i4laihi uta

Sallam telah menjelaskan hal tersebut dalam khabarnya dengan

mengatakan, "KAtF6'-Ra'." Hal tersebut menunjukkan bahwa

tulisan tersebut dapat dibaca secara zhahir bukan secara maknawi

semata, sebagaimana yang dikatakan oleh sebagian orang.

I

)
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Matanya satu, karena mata sebelahnya buta yang buruk serta

menjijikkan. Itulah makna dari perkataan RasfflullAh, ".\eolah-

olah ia adalah buah anggur lang muncul." Yaitu muncul di atas

permukaan air. Sebagian orang memaknainya, tidak ada cahaya

di dalamnya. Dalam hadits lain disebutkan,"Seolah-olah ia adalah

ingus j,ang menempel pada dinding yang terkelupasl' Maksudnya

adalah bentuknya menjijikkan.

Telah disebutkan dalam sebagian hadits bahwa mata kanannya buta

dan ada pula yang menyebutkan mata kirinya, hal ini mungkin saja

salah satu dari dua riwayat kurang dihapal, atau bisa jadi kebutaan

ada pada kedua belah mata. Namun bisa jadi buta sebelah mata ini
dimaksudkan adalah aib dan kekurangan.

Jawaban ini dikuatkan dengan hadits yang diriwayatkan oleh ath-
ThabrAni, ia mengatakan, "Muhammad bin Muhammad at-TamAr

dan AbO Khalifah meriwayatkan kepada kami dari Abfi al-Walid

dari ZA'idah dari SimAk dari 'Ikrimah dari Ibnu Abbis bahwa

Ras0lullAh Shallalldhu i4laihi wa Sallam bersabda, 'Dajjal keriting

buruk dan hina, bindeng seolah-olah kepalanla adalah dahan pohon.

Mata kanannya terhapus dan yang lainnya seolah-olah anggur yang

muncul."' Hadits.

Demikian pula yang diriwayatkan oleh Sufyfln ats-Tsauri, mirip
seperti itu.

Akan tetapi, dalam hadits lain yang telah disebutkan, "Dan mata

sebelahnya seolah-olah ia adalah bintang yang bercahayal' Dengan

demikian, salah satu dari riwayat ini pastilah salah. Namun bisa

jadi maksudnya adalah satu mata buta aslinya dan yang lainnya

disebut dengan aurd (buta mata sebelah) karena hanya satu mata

yang bisa melihat dan AllAh-lah yang lebih tahu yang benar.

l8l
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Alasan Dajial tidak Disebutkan Secara Tegas
dalam al-Qur'6n

Seseorang bertanya, 'Apa hikmah dari tidak disebr-rtkannya Dajjal
dalam al-pur'an dengan segala kejahatannya dan kelalimannya

juga tersebarnya perkaranya serta pengakuannya sebagai tuhan
dan dalam hal ini tentulah ia berdusta dan mengada-ada? Para

nabi telah memperingatkan tentang ia. Bagaimana bisa tidak
disebutkan dalam Al-pur'an untuk memperingatkan darinya dan

menyebutkan secara jelas namanya serta menjelaskan kedustaan

dan keangkuhannya?

Jawabannya ada dari beberapa segi.

Pertama, sesungguhnya ia telah disinggung dalam firman AUah

Ta'dla,

3U;i.*:e?,;i\#ri il4i3 0i vl 'a)t;.;b

ai{ { ,LLj ,+4r, 3z',.
2

-l
dLl

+r"-,t o c-$;i Ji gt ,>.-r, Jt ; ti-*t t-*:

..--',. ,t.i' I ' ' ' ' '"r/-:
"-E, UP:r- tll l;/brl .Je ti>

"Tang mereka nanti-nanti tidak lain hanyalah ked_atangan malaikat

kepada mereka (untuk mencabut n)awa mereka), atau kedatangan

Tuhanmu atau kedatangan sebagian tanda-tanda Tuhanmu. Pada

hari kedatangan sebagian tanda-tanda Tuhanmu tidaklah bermanfaat

lagi iman seseorang lang beluru beriman sebeluru itu atau ia [belum]
mengusahakan kebaikan dengan imanryta itu. Katakanlah: "Tunggulah

olehmu Sesungguhnya kamipun menunggu (pula):' (QS. al-An'Am

[o]: t5s)
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AbCr 'tsA at-Tirmidzi mengatakan dalam tafsirnya, 'Abdu bin

Humaid meriwayatkan kepada kami dari Ya'lA bin 'Ubaid dari

Fudhail bin Ghazwin dari AbCr HAzim dari Ab0 Hurairah dari

Nabi ShallailAhu Alaihi wa Sallam bahwa beliau bersabda, 'Tiga

perkara yng apabila telah keluar maka tidak lagt bermanfaat lagi

iman seseorang bagi dirinya sendiri yang belum beriman sebelum itu

atau ia [belumJ mengusahakan kebaikan dengan imannya, yaitu Dajjal
binatang melata, dan terbitnya matahari dari sebelah barat. Atau dari

tempat terbenamnya. "' Kemudian at-Tarmidzi mengatakan bahwa

ini hadits hasan shahih.

Kedua, 'ist Putra Maryam turun dari langit dunia dan membunuh

Dajjal, sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya dan akan

dijelaskan kembali nanti.

Telah disebutkan dalam al-Qur'An tentang turunnya 'tsA dalam

firman Allah Ta'dla

/ J ., 2J tu { .

L,-J ,irt J;i e; Ut *9 !=-tt u.tl, tr! 4*:
' l-.- t 7n (,-t_i . t. 

-i, t t-r, r., t 
fi^i l)al;l o.-rJl i5 il i:; ofuty ;)); Cs it

..=. r- ('i ,,\ i tii^.>-\-/ Y?* i$ iq" 41 fri ;$ J,*E:i d.":

{1 ,*1i ;ri u of)

.=- r/, ', - Jt'- a 2' " ' 
aJ

',r-,,,,={i .+,._fr a^fiJ l

"Dan karena uca?an mereka, 'Sesungguhnya kami telah membunuh

al-Masih, 'isA Puba Maryary Rasul Alhh', padahal mereka tidak
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membunuhnya dan tidak (pula) menyalibnya, tetapi (lang mereka bunuh

ialah) orang yang d.iserupakan d'engan 'isd bagi mereka' Sesungguhnya

orang-orang yang berselisih paham tentang (pembunuhan) 'Isd' benar-

benar dalam keragu-raguan tentang yang dibunuh itu' Mereka tidak

ntempunyai keyakinan tentang siapa yng dibunuh itu' hecuali mengikuti

persanghaan belaka. Mereka tidak (juga) yakin bahzua yang mereka
-bunuh-itu 

adalah'isy. Tetapi (lang sebenarnya), Alldh telah mengangkat

Isakepad.a-Nya.DanadalahAlmhMahaperkasalagiMahabijaksana'

Tidak ada seorangpun d,ari Ahli Kitab, kecuali ahan beriman kepadanya

(,isd) sebetutn kematiannya. Dan di Hari Kiamat nanti 'isa itu akan

menjadi saksi terhadap mereka'" (QS' an-Nisfl' [+]: 157-159)

Telah kami sebutkan dalam tafsir bahwa kata ganti "nya'

dalam firman-Nya, "Sebelum kematiannya" kembali kepada 'isfl'

Maksudnya, ia akan turun ke bumi dan berimanlah orang-orang

AhiiKitabkepadanya.Merekayarrgtelahberselisihtentangini
dengan perselisihan yang besar' Maka sebagian orang mengatakan

ketuhanannya sebagaimana yang dikatakan oleh orang Nasrani'

Ada pula mengatakan suatu perkataan yang besar tetrtangnya

bahwa ia adalah anak haram dan mereka adalah orang-orang

Yahudi. Apabila ia telah turun sebelum Hari Kiamat' maka setiap

kelompok itu terbukti bahwa apa yang mereka katakan tentangnya

adalah omong kosong dan akan kita jelaskan sebentar lagi'

Dengan ini, maka sesungguhnya penyebutan turunnya al-Masih

'isfl Putra Maryam merupakan isyarat akan turunnya al-Masih

Dajjal yang menyebarkan kesesatan dan ia adalah kebalikan dari

al-Masih yang menyebarkan petunjuk' Merupakan adat dari orang

Arab, yaitu dengan cukup menyebutkan salah sgtn'dua hal yang

berlawanan, tanpa menyebutkan yang lainnya sebagaimana yang

disebutkan mengenai hal ini'

Ketiga, sesungguhnya Dajjal tidak disebutkan dengan nama jelas

\ dalam al-Qur'an adalah sebagai penghinaan kepadanya' Karena

s,7\,
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ia mengaku sebagai tuhan padahal ia adalah manusia tetapi

menafikan keagungan Ailah serta kebesaran-Nya, juga kesucian-

Nya dari berbagai kekurangan. Maka eksistensinya di sisi Allah

adalah sangat hina untuk disebutkan, terlalu rendah dan kerdil

untuk diceritakan mengenai peringatan akan dirinya. Akan

tetapi, para rasui membela keagungan Tuhan, sehingga mereka

nenvingkap perkaranya kepada umat-umat mereka. Mereka juga

memperingatkan umat rnereka akan fitnah menyesatkan yang ia

bawa, serta kehebatannya yang sangat besar, maka cukup kaba;'-

kabar dari para nabi. Dan, hal tersebut telah banyak dise-fv1p2p

dengan mutawatir oleh Tuan anak-anak Adam serf; lrnflp 'lu.i
orang-orang yang bertakwa yaitu Ras0lullih Sltaltalld.lru At"aihi wa

Sallqinmengenai perkaranya yang hina dibz,n6irg keagurrgan A[ah
dalam al-Qur'an, dan Allffh mewakil^rr12n penyebutan perkaranya

kepada para nabi yang mulia'

Apabila saya katakan bahwa telah disebut rnengenai Fir'aun dalam

al-Qur'an dan ia pun telah mengaku-ngakru dgnt n apa yang telah

ia katakan dari kedustaan dan omong ko,song yang besar dengan

perkataannya,

"Fir'aun Berkata: 'Akulah Tuhanmu yang paling trngg- (QS. an-

N6.zi'it lzs)z e+)
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l8/ ,pan Berkata Fir'aun: "Hai pembesar kaumku, Aku tidak mengetahui

firhan bagimu selain Aku. Maka bakarlah Hai Haman untukku tanah

l1at. Kemudian buatkanlah untukku bangunan yang Tinggi supa1a Aku

/apat naik melihat Tuhan Musa, dan Sesungguhnya Aku benar-benar

yakin bahwa dia termasuk orang-orang pendu.sfa. " (QS. al-Qashash

pl)z sa)

Jawaban sesungguhnya adalah bahwa perkara mengenai Fir'aun

telah lewat dan telah jelas kebohongannya bagi setiap mukmin dan

grang yang berakal. Sementara perkara Dajjal ini akan datang dan

nkan terjadi di masa yang akan datang sebagai fitnah dan ujian

5agi para hamba. Maka perkaranya tidak disebut dalam Al-Qur'an

flerupakan penghinaan baginya dan ujian. Sementara penyebutan

perkaranya dan kedustaannya adalah sudah sangat jelas dari

5ekadar untuk diperingatkan atasnya.

ferkadang suatu hal tidak disebutkan karena perkara tersebut

telah jelas, sebagaimana yang dilakukan oleh Rasfflull?rh Shallalldhu

/laihi wa S allamkettkabeliau sakit yang menyebabkan kematiannya.

leliau hendak menulis ketetapan mengenai kekhalifahan atas ash-

Shiddiq sepeninggal beliau kemudian beliau tidak melakukannya

dan berkata, 'Allah dan orang-orang mukmin enggan selain AbO

Bakar." Maka beliau tidak menuliskannya karena jelas sudah

ftebesaran AbO Bakar, serta kebesarannya di hadapan para sahabat.

geliau telah mengetahui bahwa di antara mereka tidak ada yang

bisa menggantikannya setelah Abir Bakar. Demikianlah dan hal

tersebut pun terjadi sama Persis.

()leh sebab itu, hadits ini dijadikan dalil kekuatan dan kebenaran

isyarat Nabawiyyah, sebagaimana yang telahrk'ami sebutkan di

rlepan yang tidak hanya pada satu pembahasan saja dalam kitab

rni. Hal ini pula yang kami jadikan pegangan dalam perkara ini,

, yaitu bahwa perkara Dagal sudah sangat jelas sehingga tidak perlu

*4lf 

m^.f,kan. Perkara ini sangat jelas dan terang sehingga tidak perlu
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lagi diperjelas dan diperterang dalam hati. Sesungguhnya Da.ljal

telah j elas kekurangannya dan j elas pula kehinaannya dibandi ngkan

dengan apa yang ia katakan mengenai ketuhanan dirinya.

Maka Alleh tidak menyebutkan dalam al-Qur'an karena Dia tahu

bahwa hamba-hamba yang beriman atas adanya hal ini tidak

menggoyahkan mereka dan tidak pula menambah apa-apa bagi

mereka melainkan keimanan dan ketundukan kepada AllAh serta

Rasul-Nya, serta pengakuan mereka akan kebenaran dan penolakan

mereka terhadap kebatilan. Oleh karena itu, seorang mukmin yang

disiksa Dajjal yang dimatikan dan kemudian dihidupkan, ia berkata,

"Demi Allah! Aku tidak bertambah apa-apa melainkan bertambah

mengenalimu. Engkau adalah si buta mata sebelah si pendusta

yang telah Rasfilullih ShallailAhu j{laihi wa Sallam beritakan

kepada kami secara langsung."

IbrAhim bin SufyAn seorang ahli fikih dan perawi Shahih Muslim,

ia telah mengambil secara zhahirnya dan meriwayatkan bahwa

laki-laki itu adalah Khidhir alaihissalam. Diriwayatkan oleh al-

Qadhi'IyAdh dari Ma'mar dalam JAmi'-nya.

Ahmad telah berkata dalam Musnad-nya, Abff DAwud dalam

Sunan-nya dan at-Tirmidzi dalam JAmi'-nya dengan menyandarkan

sanadnya pada Abff 'Ubaidah bahwa RasCrlulldh Shall"alldhu i4laihi

wa Sallam bersabda, "Akan menemuinya, seseorang yang melihatku

dan mendengar perkataanku." Inrlah yang menguatkan apa yang

dikatakan oleh sebagian orang mengenai hal ini. Akan tetapi dalam

sanadnya terdapat sifat ghar?b,dan mungkin saja ini terjadi sebelum

RasfflullAh Shallalldhu Alaihi wa Sallammenjelaskan kepadanya hal

yang telah beliau jelaskan mengenai Dajjal pada penjelasan yang

lain. Wallahu a'lam.

Telah kami sebutkan pula pendapat orang-orang mengenai

hidupnya Khidhir dan kami telah menyebutkan dalil kematiannya
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dengan'.1alil-dalil yang telah kami sampaikan di sana' Barangsiapa

yan% ingin mengetahuinya, hendaknya mempelajari dalam Qashash

olrAnbiyA'dari kitab kita ini. Wallahu a'lam bi ash-shautdb.

Yang Dapat Menghindarkan Diri Kita dari Dajial

Hal yang dapat menghindarkan diri kita dari Dajjal yaitu dengan

memohon perlindungan d,ari iitnahnya. Telah disebutkan dalam

hadits-hadits shahih yang diriwayatkan tidak hanya dari satu

arah saja bahwa RastrlullAh Shallattilhu Alaihi wa Sallam teiah

memohon perlindungan dari fitnah Daijal dalam shalat dan bel^iau

juga menyuruh umatnya untuk itu, maka beliau berkata' ""ia Ailah

sesungguhnya kami berlindung kepada-Mu dari siksajo)1anam dan dari

siksa kubur, darifitnah kehiduQan dan kematialo' s,rta darifitnah al-

MasihDalial'' Ini adalah hadits Anas' Alo0 Hurairah''Aisyah' Ibnu

AbbAs, Sa'ad, dan Amrfi bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya'

dan lainnya.

Syaikh kita al-Hdfi;eh Rbu Abdullflh adz-Dzahabi mengatakan'

"Berlindung dr,ri Dajjat adalah mutauatir dari Ras0lullflh

ShallailAhu ?,Uini zaa Sallam."

MenghaPal dan Memahami Makna

Sepuluh-Ayat Terakhir dari Surat al-Kahfi

sz ,lah satu hal yang dapat menghindarkan diri kita dari Dajj al adalah

r Jengan menghapal sepuruh ayat dari surat al-Kahfi, sebagaimana

yung t u,ui.an oleh Ab0 Dflwud' "Hafsh bin 'Umar meriwayatkan

kepadakamidariHamAmdariQattdahdarisAlimbinAbCral-Ja'ad

dari Ma'dan dari Abcr ad-Dardi' dari Ras0lullah shatlallahu ry*u'

) X w a s a u a m, 
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Ab0 DAwud berkata, "Demikian yang dikatakan oleh Hisyim ad-

Dastuwf i dari pattdah hanya saja ia mengatakan, 'Barangsiapa

hapal penutupan surat al-Kahfi', dan Syu'bah berkata, 'Dari

QatAdah."' Telah diriwayatkan oleh Muslim dari hadits HamAm

dan Hisyim dan Syu'bah dari patAdah dengan lafazhyang berbeda-

beda. At-Tirmidzi mengatakan, "Hasan shahih."

Dalam sebagian riwayatnya disebutkan,"Tiga ayat dari azaal surat

al-Kahfi menjaga dari Dajjal;'

Demikian juga yang diriwayatkan dari Rauh dari Sa'id dari

patidah seperti itu, dan diriwayatkan dari Husain dari Syu'bin

dari QatAdah seperti itu juga.

Telah diriwayatkan dari Ghandar dan HajjAj dari Syu'bah dari

patddah, dan ia mengatakan, "Barangsiapa hapal sepuluh ayat

terakhir dari surat al-Kahfi teriaga darifltnah Dajjal."

Sebagaimana disebutkan di depan dalam hadits'ImrAn bin Hushain,

"Barangsiapa mendengar Dajjal hendaknya menjauh darinya. Demi

AUAh! Sesungguhnya seorang mukmin akan mendatanginya dan ia

mengira bahwa Dajjal adalah orang yang beriman lalu mengikutinya

dari apa yng Dajjal perbuat dari hal-hal syubhat;'

Menempati Madinah dan Makkah yang
Dimuliakan Bisa Te{aga dari Fitnah Dajial

Termasuk hal yang dapat menghindarkan dari fitnah Dajjal

adalah dengan menempati kedua kota, Madinah dan Makkah yang

dimuliakan oleh Alldh Ta'Ah.

Telah drriwayatkan oleh al-BukhAri dan Muslim dari hadits ImAm

Mahk ra. dari Nu'aim al-Mujambar dari Abir Hurairah bahwa

Ras0lulldh Shallalldhu )4laihi wa Sallam bersabda, "Di celah-celah
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Madinah terdapat malaikat, tidak akan memasukinya, wabah dan

Dajjal;'

Al-BukhAri berkata, 'Abdu al-'Aziz bin AbdullAh dari IbrAhim

bin Sa'id dari ayahnya dari AbCr Bakar dari Rasirlullrih thallailAhu

i4taihi wa Sallam, beliau bersabda, 'Tidak akan memasuki Madinah

kengerian al-Masih Dajjal. Pada hari itu Madinah mempunlai tuluh

pintu dan di setiap pintu ada dua malaikat;"

Hadits ini telah diriwayatkan oleh banyak orang dari kalangan

para sahabat, di antaranya adalah Ab0 Hurairah, Anas bin Malik,

Salamah ibnul-Akwa', dan Mahjan ibnul-Adra', seperti yang telah

disebutkan di depan.

At-Tirmidzi berkata, "Ubdah bin AbdullAh al-KhazA'imeriwayatkan

kepada kami dari Yazid bin HArffn dari Syu'bah dari patAdah dari

Anas bahwa RasirlullAh Shallalhhu Alaihi ua Sallam bersabda,

'Dajjal datang ke Madinah, lalu ia mendapati malaikat menjagany,

maka tidak akan memasukinya wabah dan tidak pula Daljal, dengan

izin AilAh;"

Dikeluarkan oleh al-BukhAri dari YahyA bin MOsA dan IshAq bin

AbCr'isA dari Yazid bin HArOn, kemudian at-Tirmidzi mengatakan,

"Ini hadits shahih."

Dalam Bab Dari AbCr Hurairah, FAthimah binti Qais, UsAmah,

Samurah bin Jundab dan Mahjan.

Telah disebutkan dalam Shahih, " sesungguhryta ia tidak memasuki

Makkah tidak pula Madinah karena malaikat menghalanginita. Karena

kemuliaan kedua tempat ini. Keduanya merupakan tanah haram

lang aman. Akan tetapi, ketika ia berada di rawa-rawa Madinah,

ia mengguncangkan penduduknya tiga kali guncangaz." Bisa jadi

\ guncangan hakiki, bisa jadi guncangan secara maknawi, terbagi

$; menjadi dua pendapat. Maka keluarlah setiap orang munafik laki-
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laki dan wanita kepadanya, dan pada hari itu Madinah kehilangan

hal yang buruk baginya dan tinggallah hal yang baik darinya,

sebagaimana telah dijelaskan dalam hadits di depan. Wallahu

a'lam.

Sekilas tentang Perjalanan Dajjal

Ia adalah seorang laki-laki dari keturunan Adam, yang diciptakan

oleh Allih Ta'Ala supaya menjadi ujian bagi umat manusia di akhir

zaman.
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" Sesungguhnya Allah tiada segan membuat perumpam.aan berupa

nyamuk atau yang lebih rendah dari itu. adapun orang-orang yang

beriman, Maka ruereka yakin bahuta perumpamaan itu benar dari

Tuhan mereka, tetapi mereka yang kafir mengatakan: 'A?akah maksud

Allah menjadikan Ini untuk perumpamaan?." dengan perumparnaan

itu banyak orang yang disesatkan Allalt" dan dengan perumparnaan

itu (pula) banyak orang lang diberi-Nya petunjuk. dan tidak ada yang d

!:r:|i:; 
Attah kecuati orang-orans vns fasik'" (QS' al-Baqarah 
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Al-HAfizh Ahmad bin Ali al-Abar meriwayatkan dalam Tirikh-
nya dari jalan MujAlid dari asy-Sya'bi bahwa sesungguhnya ia

mengatakan, "Julukan Dajjal adalah Abfi YCrsuf."

Telah diriwayatkan dari'Umar ibnul-Khaththab, Abfi Dzarr, JAbir

bin AbdullAh dan yang lainnya dari para sahabat, sebagaimana

yang telah dijelaskan di depan bahwa ia adalah Ibnu Shayffd.

Imim Ahmad berkata, "Yazid meriwayatkan kepada kami dari

Himid bin Salamah dari Ab0 Yaztd dari Abdurrahmdn bin Ab0

Bakrah dari ayahnya bahwa RasCrlullAh Shallalldhu Alaihi wa

Sallam bersabda, 'Kedua orangtua Daljal hidup selama tiga puluh

tahun tidak dikaruniai anak. Kemudian dilahirkan untuk keduanya

seorang bocah laki-laki yng buta sebelah matanya, yang merupakan

sesuatu yng paling membahayaka4 paling sedikit manfaatnya kedua

matanya tidur namun tidak dengan hatinya.' Kemudian Ras0lullAh

ShallailAhu i4laihi zua Sallammenyebutkan sifat kedua orang tuanya

dan berkata,'Ayahnya seorang laki-laki sedikit dagingnya hidungnla

panjang seolah-olah ia adalah parul4 dan ibunya adalah wanita yang

mempunjtai kedua buah dada yang besar.'

Abff Bakrah berkata,'Kemudian diriwayatkan kepada kami bahwa

bocah laki*laki itu dari golongan Yahudi dan dilahirkan di Madinah.

Maka aku dan az-Zubair ibnul-'Awdm segera berangkat hingga

kami menemui kedua orang tuanya, maka kami mendapati pada

keduanya sifat yang disebutkan oleh Ras0lulldh ShallallLhu i4laihi

wa Sallam dan ia sedang tergeletak di atas tanah di bawah terik

matahari dalam selimut dan mengaum-aum atau mendengkur.

Maka kami bertanya kepada kedua orang tuanya dan keduanya

berkata, 'Kami hidup selama tiga puluh tahun tanpa dikaruniai

seorang anak. Kemudian lahir anak kami laki-laki yang buta mata

sebelahnya yang merupakan hal yang paling membahayakan dan

paling sedikit manfaatnya.' Maka ketika kami telah keluar kami

melewatinya, ia berkata, Aku tahu apa yang telah kalian lakukan.' ..-
Kami pun berkata, 'Dan apakah engkau mendengarP' [a berkata,
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'lya. Sesungguhnya kedua mataku tidur tapi tidak dengan hatiku.'

Dan ia adalah Ibnu ShaYAd."'

Dikeluarkan oleh at-Tirmidzi dari hadits Himdd bin salamah dan

ia mengatakan hasan.

Saya berkata, 'Akan tetapi, ia adalah sangat munkar."

Ibnu Shayfld adalah seorang Yahudi di Madinah dan dikatakan

bahwa ia adalah dari golongan Anshflr serta diberi julukan

AbdullAh, dikatakan pula Sha{, ada pula yang mengatakan

.julukannya ini dan itu banyak sekali. Bisa jadi nama sebenarnya

adalah ShAf dan setelah ia masuk Islam dinamakan AbdullAh dan

putranya adalah 'lmirah bin Abdullth yang merupakan pembesar

golongan tabi'in.

Malik dan lainnya telah meriwayatkan darinya. Telah kami

sebutkan di depan bahwa yang benar adalah bahwa Dajjal bukanlah

Ibnu Shaytd dan Ibnu ShayAd dahulu adalah salah satu dari Dajjal-

Daijal, kemudian ia diberi tobat setelah itu dan memeluk Islam.

Dan AllAh lebih mengetahui akan hati dan perjalanannya.

Sementara Dajjal Besar adalah yang disebutkan dalam hadits

Fflthimah binti pais yang diriwayatkan oleh Ras0lull?rh Shallalldhu

Alaihi wa Sallamdari Tamim ad-DAri, yang di dalamnya terdapat

kisah JasAsah, kemudian ia diizinkan untuk keluar di akhir zaman

setelah kaum muslimin menaklukkan Romawi yang disebut dengan

Konstantinopel. Maka kemunculannya dimulai dari AshbahAn yang

merupakan sebuah perkampungan yang disebut al-Yahudiah. Ia

dibela oleh pengikutnya sebanyak tujuh puluh ribu orang Yahudi.

Mereka membawa senjata dan di atas mereka terdapat mahkota,

serta ia adalah ath-ThayAlisah hijau. Ia juga dibela oleh tujuh puluh

ribu orang Tartar dan beberapa dari penduduk Khurasan.
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tuhan. Maka ia diikuti oleh orang-orang bodoh dari keturunan
Adam serta rakyat jelata yang awam. Sementara orang yang
diberi petunjuk oleh AllAh dari golongan orang-orang shalih dan

kelompok Allah dari orang-orang yang bertakwa menyelisihinya
dan menyanggahnya.

Ia mengambil negeri demi negeri, benteng demi benteng, daerah

demi daerah dan kota derni kota, tidak ada satu negeri pun
melainkan ia mendatanginya dan dijejaki dengan kakinya, kecuali

Makkah dan Madinah. Waktu ia di Bumi adalah empat puluh hari,

satu hari bagaikan satu tahun, satu hari bagaikan satu bulan, satu

hari bagaikan satu Jum'at dan hari-hari lainnya seperti hari-hari
manusia sekarang ini. Berarti sama dengan satu tahun, satu bulan
Iebih setengah bulan.

Allah telah menciptakan banyak kehebatan yang luar biasa di

tangannya, yang dengannya Alleh menyesatkan makhluk-Nya
yang dikehendaki-Nya dan dengannya pula AIIAh menguatkan

orang-orang yang beriman. Maka dengan itu bertambahlah

keimanan mereka serta petunjuk bagi mereka. Turunnya 'isA

Putra Maryam al-Masih adalah pada hari-hari al-Masih Da3jal,

di atas menara di timur Damaskus. Maka orang-orang mukmin
berkumpul kepadanya dan semua hamba Allah yang bertakwa
menoleh kepadanya.

Kemudian 'isA Putra Maryam as. berjalan bersama mereka mencari

Da;al dan pergi menuju ke Bait al-Maqdis. Maka Dajjal melihat
mereka di 'Uqbah Afiq, kemudian Dajjal melarikan diri dari mereka

dan 'isA menyusulnya di Kota Lod. Kemudian membunuhnya

dengan pedangnya dan ia masuk ke dalamnya, ra pun berkata
kepadanya, "Sesungguhnya aku mempunyai satu sabetan yang
engkau tidak akan bisa menghindariku." Tatkala Dajjal melihatnya

maka ia meleleh sebagaimana melelehnya garam dalam air. Maka
'isA menemukannya dan membunuhnya dengan pedang di pintu
Lod dan kematiannya terjadi di sana, Allah melaknatnya. Telah
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dijelaskan dalam banyak hadits shahih sebagaimana yang telah

disebutkan di depan dan akan disebutkan sebentar lagi.

At-Tirmidzi berkata, "Qutaibah bin Sa'id meriwayatkan kepada

kami dari al-Laits dari lbnu Syihib, sesungguhnya ia mendengar

Abdullih bin Abdulldh bin Tsa'labah al-AnshAri meriwayatkan

dari AbdurrahmAn bin Yazid al-AnshAri dari Bani Arnr0 Ibnu

Auf, ia mengatakan, Aku mendengar pamanku Majma'bin JAriyah

berkata, Aku mendengar Ras0lullAh ShallailAhu j4lailti u.ra Sallam

bersabda, 'Putra Maryam membunuh Dajjal di Pintu Lod.""'

Ahmad meriwayatkan dari AbO an-Nadhar dari al-Laits dan dari

SufyAn bin Ayinah dartaz-Zuhri, dan dari Muhammad bin Mush'ab

dari al-Auzt'i dari az-Zuhri, dan dari Abdu ar-Razflq dari Ma'mar

dari az-Zuhri dan haditsnya terjaga. Sanad pada orang-oran€i

setelahnya pun kuat. Oleh sebab ini, at-Tirmidzi mengatakan

setelah meriwayatkannya, "Hadits ini shahih."

Ia mengatakan, "Dalam Bab Dari'ImrAn bin Flashin dan NAfi' bin
'Utbah, AbO Barzah, Hudzaifah bin Asis, AbO Hurairah, Kisin,
'UtsrnAn bin AbO al-'Ash, JAbir, Abfi UmAmah, Ibnu Mas'Od,

Abdulldh bin Amrir, Samurah bin Jundab, an-NawAs bin Sam'An,

Amr0 bin Auf dan Hudzaifah ibnul-YamAn."

AbCr Bakar bin Abir Syaibah meriwayatkan dari SufyAn bin Ayyinah

dartaz-Zuhridari Silim dari ayahnya bahwa'Umar bertanya kepada

seorang Yahudi mengenai Dajjal, maka ia berkata, "Dilahirkan

sebagai orang Yahudi agar dibunuh oleh Putra Maryam di Pintu

Lod."

Sifat Dajjal yang Terkutuk

Telah disebutkan dalam hadits-hadits bahwa ia buta mata

sebelahnya dan ia adalah manusia yang hina dan banyak rambut.
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Dalam sebagian hadits disebutkan bahwa ia pendek dan pada

hadits lain disebutkan bahwa ia tinggi. Disebutkan pula antara
dua telinga keledainya adalah empat puluh lengan sebagaimana

telah disebutkan dalam hadits Jtbir. Sementara dalam hadits lain
disebutkan tujuh puluh lengan dan tidak shahih, pun dalam hadits
pertama perlu diteliti kembali.

AbdAn mengatakan dalam Kitab Ma'rifah ash-Shahilbah bahwa
SufyAn ats-Tsauri meriwayatkan dari Abdu al-Malik bin Maisarah

dari Hauth al-'Abdi dari Mas'Crd, ia mengatakan, "Telinga keledai

Dajjal menaungi tujuh puluh ribu."

Syaikh kita al-Hflfclih adz-Dzahabi mengatakan, "Hauth tidak
diketahui, khabarnya munkar. Sesungguhnya tertulis di antara

kedua mata Dajjal, kafir, yang terbaca oleh setiap mukmin dan

sesungguhnya kepalanya dari belakangnya terdapat kepangan-

kepangan."

Hanbal bin Ishflq berkata, "Hajjaj meriwayatkan kepada kami dari

HimAd dari Ayirb dari AbCr QalAbah, ia mengatakan, Aku memasuki

masjid dan orang-orang sedang berkerumun pada seorang laki-
laki, maka aku mendengarnya berkata, Aku mendengar Ras0lullAh

Shallalldhu Alaihi wa Sallam bersabda, 'Sesungguhnya setelahku

ada pendusta lang menyesatkan dan sesungguhnjta kepalanya dari
belakang ada kepangan-kepangan"" Telah ada saksi dari arah lain

dan maksud dari kepangan-kepangan adalah keriting yang kasar

(gimbal), sebagaimana firman Alah Ta'dla,

(!;reI1li .,6]Ai3

"Demi langityng mempunyai kepangan-kepangan (jalan-jalan) " (QS.

adz-Dzariyflt [5r]:7)
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Imflm Ahmad berkata, "Yazid meriwayatkan kepada kami dari al-

Mas'ffdi, dan Abfi an-Nadhar dari al-Mas'fidi dari al-Ma'ani dari

'Ashim bin Kalib dari ayahnya dari Abfi Hurairah bahwa RasCrlullAh

Shallalhhu i4laihi zaa Sallam bersabda, 'Aku menemui kaliqn karena

telah sampai kepadahu mengenai perselisihan seputar Lailatul Qadar

dan al-Masih ad-Da11dl di antara kalian. Waktu itu ada dua orang laki-

laki jtang saling mengutuk di pintu masjid. Maka aku pun mendatangi

mereka berdua untuk m.ernisahkan. Setelah kejadian itq aku lupa

menjelaskannya kepada kalian. Maka saat ini, aku akan menjelaskan

kepada kalian tentang keduanya. Lailatul fudor maka carilah ia pada

sepuluh malam terakhir yang ganjil, sementara al'Masih ad-Dajjdl"

sesungguhnya ia buta mata sebelahnya, berkening lebaa berdada bidang,

di dalamnya terdapat simbol seolah-olah ia adalah Qathan bin Abdu

al-'lJzzA.' Ia berkata, 'Wahai RasCrlullih, apakah kemiripanku

dengannya membahayakanku?' Beliau berkata,'Tidak. Engkau

orang Islam, sedangkan ia orang koJi"'" Imim Ahmad sendiri dalam

meriwayatkan redaksi ini, dan sanadnya berstatus hasan.

Ath-Thabrini berkata, 'Ab0 Asy'ab al-HarAni meriwayatkan kepada

kami dari IshAq bin Mffs6. Muhammad bin Syu'aib al-Ashbahflni

juga meriwayatkan kepada kami dari Sa'id bin Anbasah keduanya

mengatakan,'Sa'id bin Muhammad ats-Tsaqa{i meriwayatkan

kepada kami dari Khilad bin Shtlih dari Sulaimin bin Syihib al-

Qaisi bahwa ia mengatakan, Abdullih bin Mughanam berkunjung

kepada kami dan ia adalah seorang dari sahabat RasfflullAh

Shallalldhu Alaihi zaa Sallam. Maka ia meriwayatkan kepadaku

mengenai Rasfilullffh Shattalldhu Ataihi wa Sallam bahwa beliau

bersabda, 'Dajjal tidak ada jtang tersembunyi dariryta. Sesungguhnla

ia datang dari arah timur, kemudian ia menyeru pada kebenaran maka

ia diikuti. Kemudian ia pergt kepada orang-orang dan mzmerangi

mereka dan masih saja seperti itu hingga ia mendatangi K"foh dan ia

mzmenangkan aganla Alldh serta mengamalkannla. Maka ia diikuti

dan senang akan itu.
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s e te I a h itu i a me ngata k an,' s e s ungguhny a a ku a d a la h s e o rang nab i., M a k a
terkejutlah senxua orang lang mempunyai hati dan meninggalkannra.
Beberapa uaktu kemudian ia mengatakan, Aku adalah Allah., Maka
butalah matanlta sebelah kanan. Telingaryta dipotong dan ditulis di
antara kedua matanya, kaftr. sehingga ia tidak tersenrbunyi dari setiap
muslim. Maka ia ditinggalkan oleh setiap makhluk yng ada di hatinya
terdapat seberat b'iji merica dari keimanan. Teman-temannya aclalah
orang-orang Tahudi, Majusi, Nasrani dan orang_orang asing yang
musyrik.

Lalu ia memanggil seorang taki-taki --aang mereka lihat- dan
memerintahkanryta untuk dibunuh. Kemudian anggota tubuhnya
dipotong, setiap satu anggota tubuh sendiri-sendiri dan ruemisah-
misahkanryta sehingga orang-orang m.erihatnya latu dikum.purkan.
Kemudian ia memukulnya dengan tongkatnya dan laki-laki itu pun
berdiri. Lalu ia berkata, Aku adalah Ailah yang menghidupkan rlan
mematikan.' sesungguhnya itu adalah sihir jtang menyihir mata orang-
orang dan ia tidak mencipta apa-apa dari itu.,,,,

syaikh kita adz-Dzahabi berkata, "Diriwayatkan oleh yahya bin
MOsA dari Sa'id bin Muhammad ats-Tsaqa{i dan ia lemah.,,

Dari Ali bin AbO Thelib ra. Bahwa sesungguhnya Ras0lullah
shallalldhu j4laihi zra sallam mengatakan mengenai Daijal, beliau
bersabda, "Ia adalah shdf bin sha'id, muncur dari rahudiltah
Ashbahdn di atas keledaiyng tidak mempunyai buntut. Di antara kedua
telinga adalah empat puluh lengan. Eem.entarajarak antara ujung telinga
yang satu dengan satunya lagi adalah em.pat malam. Ia meraih langit
dengan tangannla dan di depannla terdapat gunung dari asap, serta di
belakangnya gunungJang lain. Terturis di antara kedua matanya, kqfir.
Ia berkata, Aku tuhan kalian yang pating tinggi.' pengzkut-pengtkutnya

adalahpara renternir dan anah-anak haram."'Diriwayatkan oleh Abff
Amr0 ad-Dini dalam Kitab Akhbdr ad-Dagdt. Bagaimanapun juga
sanadnya tidak benar.
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Riwayat yang Mena\iubkan Sekaligus Sulit
Dibayangkan di Seputar Dajial

Nu'aim bin HimAd mengatakan dalam Kitab Fitan bahwaAb0 Amrfi

meriwayatkan kepada kami dari AbdullAh bin Luhai'ah dari Abdu

al-WahAb bin Husain dari Muhammad bin Tsdbit dari ayahnya dari

al-HArits dari Abdullih bin Mas'fid dari Nabi Shallalldhu i{laihi
wa Sallam bahwa beliau bersabda, "Antara dua telinga Dajjal adalah

em,pat puluh lengan. Satu langkah keledainya adalah perjalanan tiga

hari. Ia mencebur ke laut seperti salah seorang dari kalian m.encebur ke

anak sungai. Ia berkata, Aku adalah hthan sernesta alam. Matahari ini

berlalan atas izinku. Apakah kalian ingin agar aku mznahannla?' Maka

orang-orang berkatq 'Iya.' Ia pun menahannya sehingga membuat satu

hari bagaikan satu bula4 satu hari bagaikan satu Jum'at. Ia berkatq

:4?akah kalian ingin agar aku ntenjalankannya?' Orang-orang pun

berkata, 'Iya.' Maka ia menjadikan hari seperti satu jam.

Lalu seorang utanita mendatanginya dan berkatq 'Wahai tuhan,

hidupkanlah saudara laki-lakiku, anak laki-lakiku, dan hidupkan

suamiku!' Sehingga wanita itu melihat setan dengan kepalanya

sendiri dan rumah mereka penuh dtngan setan-setan. Seorang Arab

mendatanginl,a dan berkata, 'Wahai tuhan, hidupkanlah unta kami

untuk kami, juga kambing kami.' Maka ia memberinya setan yang

menyerupai unta dan karubing mereka yang santa umurnlo Mereha pun

berkata,:4?abila ia bukan tuhan kita, ia tidak akan menghidupkan untuk

kita, apa-apa yang telah mati dari kita.'

Bersamanya ada gunung dari kuah daging dan potongan-potongan

daging yang panas dan tidak pernah dingira sungai yang mengalir

serta gunung dari taman-taman yang htjau, juga gunung dari api

dan asap. Ia berkatq'Ini surgaku dan ini nerakaku. Ini makananku

dan ini minumanku' Nabi llyasa' alaihissalam bersamanya dan

memperingatkan manusia,' Ini adalah al-Masih p endusta. H ati-hatilah

kalian darinya. AilAh melaknatnla.' Alldh memberi lfuasa' kecepatan

il
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dan keringanan yang Daljal tidak dapat menjtusulnya.

Maka ketika Daljal berkata, Aku adalah tuhan semesta alam.' Orang-

orang berkata, 'Engkau telah berdusta.' Ilyasa' berkatq 'Orang-orang

benar.' Lalu ia melintasi Makkah, maka ia bertemu dengan makhluk

yang agung, ia pun berkata, 'Siapa engkau?' Ia berkata, Aku adalah

Jibrtl. Alhh mengutusku untuk ntenghalangimu dari tanah haram-

N1ta.' Kemudian ia melintasi Madinah dan ia bertemu dengan makhluh

lang agung, ia pun berkatq 'Siapa engkau?' Ia berkata, Aku adalah

Jibril. Alldh mengutusku untuk menghalangimu dari tanah haram

Rasul-N1a.'

Lalu ia melintas he Makkah dan manakala ia melihat Mika'il" ia
pun berpaling dan lari ketakutan sambil berteriak. Maka keluarlah

orang-orang munafik dari Makkah dan dari Madinah kepadaryta.

Lalu datanglah pemberi peringatan kepada orang-orang yang telah

menaklukkan Konstantinopel dan orang-orang dari kaum muslimin

yang ada di Bait al-Maqdis. Maka Dajjal menangkap seorang laki-laki,

k e mudian i a b e r k ata,' I ni orang yng mengat a k an b a hut a a ku ti d ak mamp u

atasnya. Bunuh ia!' Maka ia pun digergaji, kemudian Dajjal berkata,

Aku akan menghidupkannla.' Lalu ia berkatq 'Berdirilah!' Laki-laki

itu pun berdiri atas kehendak AUAU dan AilAh ildak mengizinkan untuk

jiuta lain selainjiwa laki-laki itu.

Dajjal pun berkata, 'Bukankah aku telah mematikanmu kemudian

menghidupkanmu?' Laki-laki itu berkata, 'Sekarang aku lebih

mendustakanmu. Rastrlulldh Shallalldhu i4laihi zua Sallam telah

memberi kabar gembira bagiku bahuta engkau membunuhku kemudian

aku hidup dengan izin Albh.' Maka diktakkan lembaran-lembaran

logam di atas kulitnya sehingga senjata mereka tidak mempan. Lalu

Dajjal berkata, 'Lemparkan ia ke nerakaku!' Alldh mengubah gunung

itu untuk laki-laki pemberi peringatan tersebut menjadi taman-taman,

maka orang-orang pun mengkhazaatirkanryta dan segera pergi ke Bait

\ at-Maqdis. Manahala ia menaiki'lJqbah Afq, kelalimannyo menimpagyl
B)
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kaum muslimin. Mereka pun mzmasang tali busur mereka untuk

membunuhnya.

Orang jtang paling kuat dari mereka pun mendekam atau duduk karena

lapar dan kelemahan. Kemudian mereka mendengar, 'Telah datang

kepada kalian sebuah pertolongan.' Mereka pun berkata, 'Ini adalah

pembicaraan seorang yang kenlang.' Maka bumi pun tersinari fojar
dengan cahaya Tuhannya dan turunlah 'is| Puba Maryam serala

berkata, 'Wahai kaum muslim, ingatlah Rabb kalian dan sucikanlah

Dia!' Dan mereka pun ruelakukannya.

Mereka hendak melarikan diri, namun Allilh membuat bumi sempit bagi

mereka. Retika mereka telah sampai di Pintu Lod, mereka dihentikan

oleh 'isd. Dan ketika mereka melihatnla, mereka berkata, 'Dirikan

shalat!' Dajjal pun berkata, 'Wahai Nabi Alldh, shalat telah didirikan.'
'isA pun berkata, 'Wahai musuh AttAil Engkau telah mengaku bahwa

engkau adalah tuhan semesta alam. Lalu untuk siapa engkau shalat?'

Kemudian 'isd menyabetnya dengan pedang dan membunuhnya. Maka

tidak ada seorang pun dari pengikutnya yang bersembunyi di balik

sesuatu melainkan sesuatu itu menleru, 'Wahai mukmin, ini Dajjal.
Bunuh ia!"

Emp at puluh tahun, tidak ada seorang pun y ang meninggaljuga tidak ada

seorang ?un yang sakit. Seorang laki-laki berkata kepada kambingnlta

dan binatang tunggangannya, 'Pergi dan merum.putlah kalian!' Mereka

pun berjalan di antara dua sazaah dan tidak memakan satu bulir pun

darinya. Ular-ular dan kalajengking-kalajengking tidak menjtakiti

seorang pun. Binatang-binatang buas berada di depan pintu rumah-

rumah dan tidak menj,akiti seseorang. Seorang laki-laki mengambil

gandum satu mud dan menyebarnya tanpa dibajak, dan muncul darinjta

tujuh ratus mud.

Keadaan tetap seperti itu htngga runtuhlah dinding fajttj dan Majttj,
maka mereka keluar dan merubuat kerusakan. Orang-orang minta
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tolong dan tidak ada jautaban bagi mereka. Sementara penduduk Thur

Sina adalah orang-orang yang Alldh telah menaklukkan Konstantinopel

bagi mereka. Mereka pun memohon kepada AilAh kemudian Alldh

mengirimkan binatang dari bumi yang mempunjtai baryak kaki, ntaka

binatang-binatang tersebut masuk ke telinga fajtrj dan Majtrj. Tajfrj
dan Majtj pun menjadi mayat dan bau busuknya rnemenuhi bumi dan

orang-orang pun merasa tersiksa dengan bau busuk yang lebih busuk dari

bau TajAj dan Majir.j ketika masih hidup.

Orang-orang pun merninta pertolongan kepada AilAh, maka AilAh

mengirimkan angin dari Taman yang berdebu, berembus di atas oranq{-

orang panas dan penuh asap, sehingga orang-orang terserang demam.

Kemudian keadaan seperti itu hilang dari mereha setelah tiga hari.

Bangkai rnereka pun telah dilempar ke laut. Tidak berselang lama,

beberapa saat kemudian terbitlah matahari dari tempat terbenamnya.

Pena telalt kering dan lembaran-lembaran telah dilipat. Tidak diterima

lagi tobat dari seseorang. Iblis tunduk dan bersujud seraya tnenyeru,

'Tuhanku... perintahkanlah kepadaku untuk bersujud kepada siapa saja

yng Engkau kehendaki.' Setan-setan pun berkumpul di sekitarnya dan

berhata, 'Wahai tuan kami, kepada siapakah engkau menjadi takut?'

Iblis berkata, 'Sesungguhryta aku meruinta kepada Tuhanhu supaya

menangguhkanku sampai Hari Kebangkitan, sementara matahari telah

terbit dari tempat terbenarnnya, dan inilah waktu yang telah ditentukan.'

Setan-setan pun berjalan dengan tampak jelas di atas bumi, sehingga

seseorang berkata,' Ini adalah temanku yng dahulu menggodaku. S egala

puji bagi Alldh yang telah menghinakannya.'

Sementara lblis tetap bersujud dan menangis hingga keluarlah binatang

dari bumi dan membunuhnya dalam headaan bersujud. Setelah itu

orang-orang mukmin menikmati kegembiraan selama empat puluh

tahun. Mereka tidak mengangankan sesuatu kecuali diberikan. Orang-

orang mukmin seperti itu selama em.pat puluh tahun setelah keluarnya

\ binatang. Kemudian kematian datang kepada mereka dengan segera,

& tidak ada seorang mukrnin pun yang tersisa. Maka orang kafir pun
>\
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berkata, 'Dahulu kita takut kepada orang-orang mukruin, sekarang tidak
ada seorang pun yng tersisa dari mereka. Tobat kita pun tidak diterima.

Tah, seandainya kita dahulu termasuk orang-orang ltang beriman.'

Mereka pun berteriak-teriak di jalanan seperti teriakan keledai.

Sehingga seorang laki-laki mengautini ibunya di tengah jalan. Apabila
seseorang bangkit darinya, maka seseorang mendatanginya lagi. Orang

yang paling baik dari mereka adalah jtang berkata, 'Kalaulah kalian
menyingkir dari jalan, akan lebih baik.' Mereka tetap seperti itu, sampai

tidak ada seseorang yng terlahir dari perkazainan. Kemudian Alhh
membuat zuanita-utanita menjadi mandul selama tiga puluh tahun.

Maka semua orang adalah anak-anak dari hasil zina dan sejahat-jahat

manusia, dan atas merekalah terjadi Kiamat."'

Demikianlah yang diriwayatkan oleh ath-ThabrAni dari
AbdullAh bin Hdtim al-Marddi dari Nu'aim bin HimAd... ... lalu
menyebutkannya.

Syaikh kita al-HAfizh adz-Dzahabi mengatakan, "Hadits ini semi

maudh0'. Abff 'Umar tidak diketahui demikian pula dengan Abdu
al-WahAb, Syaikhnya katanya adalah al-BanAni."

Riwayat yang Tertolak di Seputar Dajjal

Syaikh kita adz-Dzahabi mengatakan, 'Apabila tidak dengan

mendengar maka dengan pemberian dalam tulisan, al-Hasan al-
Y0naini meriwayatkan kepada kami dari al-BahA' Abdr_rrrahmin
secara langsung, dari Atiq bin MushailA' dari Abdu al-WAhid
bin 'UlwAn dari Amr0 bin Dausah dari Ahmad bin Sulaimdn an-
NajAd dari Muhammad bin Ghalib dari Ab0 Salamah at-Tab0dzaki
dari HimAd bin Salamah dari Ali bin Zaid dari al-Hasan bahwa
RasfflullAh Shallalldhu Alaihi wa Sallam bersabda, 'Dajjat mencapai

awan dan mencebur he laut sampai ke lututnjta. Ia mendahului matahari
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ke tempat terbenamnya, bersaman1a ada bukit-bukit makanan dan di
keningnya terdapat tanduk yng ujungrya pecah, dari sana keluar ular-

ular Telah tergambar di tubuhnya semua senjata, hingga panah, pedang

dan daraq.'Aku pun berkata kepada al-Husain, 'Wahai Abff Sa'id,

apakah daraq ituP' Ia mengatakan,'Perisai."'Kemudian Syaikh kita
berkata, "Ini dari hadits-hadits mursal al-Hasan dan ini lemah."

Hadits yang Bernilai Abadi Mengenai Dajjal

Ibnu Mandah berkata dalam Kiteb aLimhra "Muhammad ibnul-
Husain al-Madini meriwayatkan kepada kami dari Ahmad bin Mahdi
dari Sa'id bin Sulaimdn bin Sa'd0n dari Khalaf bin Khalifah dari
Abfi Malik al-Asyja'i dari Rabi'i dari Hudzaifah bahwa Ras0lullAh

Shallalldhu j{laihi uta Sallampernah bersabda, 'Aku lebih mengetahui

apa jtang ada bersamanjta daripadanla. Bersamanya dua sungai, salah

satunya adalah api yng menyala-nyala dan satu lagi adalah air putih.

Barangsiapa bertemu dtngannya, hendaknjta ia memejamkan kedua

matanya dan minum dari sungai yng ia lihat sebagai api. Karena

sesungguhnya itu adalah air dtngtn. Janganlah sekali-kali kalian

minum dari yng satunya lagi. Karena sesungguhnya itu adalahfitnah.

Dan ketahuilah bahwa tertulis di antara kedua matany4 kafir, yng
terbaca oleh setiap orang )ang bisa baca tulis dan ltang tidak bisa baca

tulis. Sesungguhrya salah satu dari matanlta terhapus dan di atasnya

terdapat seperti bekas luka.

Dajjal datang pada akhir umurnya di bumi Jordania di atas bukit Afiq,

sementara semua orang yang beriman kepada Alhh dan Hari Akhir
berada di negeri Jordania. Ia ruembunuh sepertiga kaum muslimin dan

mengalahkan sepertiganya kemudian masih ttnggal sepertiga sampai di
antara mereka pun terhalang oleh malam. Maka sebagian kaurt. mukminin

berkata kepada sebagtan jtang lain dari merekq Apa yng kalian tunggu

untuh segera menlusul saudara-saudara kalian dalam keridhaan Tuhan

il
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kalian? Barangsiapa lang mempunjtai kelebihan makana4 hend.aknjta

kembali kepada saudaranlta dengan membazaanya dan shalatlah ketika

fajar merekah dan segera dirikan shala\ kemudian temuilah musuh

kalian!' Maka ketika mereka mendirikan shalat, turunlah 'isL dan

ImAm mereka sedang shalat. Maka ketika telah selesai ia berkata seperti

ini,'Bebashanlah antara aku dan musuh AllAh.'

Dajjal nteleleh sebagaimana melekhnya gara?n. Lalu Alldh memberikan

hekuatan atas kaum muslimin dan membunuh pasukan Dajjal hingga

batu dan pohon pun berseru, 'Wahai hamba AUA\ wahai muslim! Ini
orang Tahudi, bunuh ia!' Kaum muslimin pun menang dan mematahkan

salib serta mtmbunuh babi dan diletakkan ji4tah.

Manakala mtreka seperti itu, saat itulah I"ajfi.j dan Majfij keluar

dan orang pertama dari m.ereka meminunr air danau dan ketika orang

terakhir dari mereka datang, mereka telah mengeringkan danau itu dan

m.ereka tidak meninggalkan setetes air pun di sana. Mereka pun berkata,

'Di sini pernah ada sisa air' Sedangkan Nabi Alhh dan sahabat-

'rsahabatn.ya ada di belakang mereka hingga mereka memasuki kota-kota\"
Hi Palestina yang disebut Pintu Lod. Mereka pun berkata, 'Kita telah

memerangi apa-apa yng ada di atas bumi, maka mari kita mernerangi

jtang ada di langit.' Kemudian Nabi AilAh berdoa kepada Alhh pada

saat it4 lalu Alldh mengirimkan kepada m.ereka borok di tenggorokan

mereka. Maka tidak ada seorang pun yang tersisa dari mereka dan bau

mereka pun mengganggu kaum muslimin. Kemudian 'isd berdoa atas

mereka dan Alldh pun mengirimkan angin yang melemparkan mereka

ke laut, semuanja."'

Syaikh kita a1-HAfizh Ab0 Abdull6h adz-Dzahabi mengatakan,
"Sanad ini shahih."

Saya berpendapat bahwa di dalamnya terdapat perkataan yang
ghar?b serta beberapa hal yang mungkar. Hanya AllAh Yang

Mahatahu.
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Penjelasan di Seputar Akan Diturunkan-Nya
Kembali 'lsa Putra Maryam pada Akhir Zaman

Nanti

A[ah Ta'Ahberfirman,
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"Dan karena ucapan m.ereka, 'Sesungguhnya kami telah menrbunuh

al-Masih Isa putra Maryam, Rasul Alhh', padahal mereka tidak

membunuhnya dan tidak (pula) merytalibryta, tetapi (long mtreka bunuh

iatah) orang Jang diserupakan dengan 'ts| bagi mereka. Eesungguhnya

orang-orang jtang berselisih paham tentang (pembunuhan) 'isA, benar-

benar dalam keragu-raguan tentang yng dibunuh itu. Mereka tidak

mempunyai ke1akinan tentang siapayang dibunuh itu, kecuali mengikuti

persangkaan belaka. Mereka tidak (pula) jtakin bahwa yang mereka bunuh

itu adalah'isd. Tetapi (yang sebenarnjta), Altilh tuhh mengangkat 'isd

kepada-Nya. Dan adalah AilAh Mahaperkasa lagi Mahabijaksana."

(QS. an-Nisfl' [+]: r57-r58)

lbnu Jarir mengatakan dalam Tafsir-nya, "Ibnu Yasdr meriwayatkan

kepada kami dari AbdurrahmAn dari SufyAn dari Hashtn dari Ab0

Sa'id dari Jubair dari Ibnu AbbAs,

u.deGt &ps
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' Tidak ada seorang pun dari Ahli Kitab, kecuali akan beriman kepadanya

(isQ menjelang kematiannya. Dan di hari kiamat nanti Isa itu akan

rnenjadi saksi terhadap mereka"' (QS. an-Nisfl' [+]: r5s)

Dikatakan sebelum kematian 'isA Putra Maryam dan sanad ini

shahih. Demikian pula al-'Au{i menyebutkannya dari Ibnu AbbAs.

Apakah Nabi 'lsa Wafat atau Dinaikkan Dalam
Kondisi Hidup?

Abir Malik berkata, "Tidak ada seorang pun dari Ahli Kitab, kecuali

akan beriman kepadanya ('isQ ruenjelang kematiannit, (9S. an-Nisi'

[4,J: 159). Saat itu ketika turunnya'isA Putra Maryam tidak ada

seorang pun dari Ahli Kitab kecuali beriman kepadanya."
\

Al-Hasan al-Bashli berkata, "Tidak ada seorang pun dari Ahli Kitab,

kecuali akan beriman kepadanya ('isQ menjelang kematiannita(QS. an-

NisA' [+]: 159). Sebelum kematian 'isA Putra Maryam, demi AllAh

bahwa ia sekarang hidup di sisi Allah. Akan tetapi, ketika ia turun

semua orang akan beriman kepadanya." Diriwayatkan oleh Ibnu

Jarir.

Ibnu AbO HAtim meriwayatkan darinya bahwa seorang laki-laki

bertanya kepada al-Hasan mengenai firman A[ah Ta'Ala, "Tidak

ada seorang pun dari Ahli Kitab, kecuali akan beriman kepadan1a

$sQ menjelang kematianryto (9S. an-NisA' [+], l5e)", maka

ia mengatakan, "sebelum kematian 'isA, sesungguhnya AllAh

mengangkat'isA kepada-Nya dan Dia membangkitkannya sebelum

Hari Kiamat dengan suatu kedudukan yang diimani oleh semua

orang, yang baik dari mereka ataupun yang lacur."
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Demikian pula yang dikatakan oleh patadah bin Da'amah dan
Abdurrahmdn bin zaid bin Aslam dan yang lainnya dan ia
termaktub dalam shahihain dari Ab0 Hurairah, sebagaimana
yang akan disebutkan secara mauqfif, dan dararn riwayat rain
diriwayatkan secara maryfit', wallahu a,lam.

Maksud dari kandungannya adalah bahwa ia sekarang hidup di
langit, tidak seperti apa yang dikatakan oreh Ahali Kitab yang bodoh
bahwa mereka telah menyalibnya, ..Tetapi 

(yang sebenarnya), Allah
telah mengangkat 'isd kepada-Nyu." Kemudian turun dari rangit
sebelum Hari Kiamat sebagaimana yang ditunjukkan oleh hadits-
hadits yang mutawatir yang terah disebutkan di depan dalam
pembahasan mengenai Da.f al. sebagaimana yang akan disebutkan
pula. Alldhlah sebagai penolong, kepada-Nyalah kita bersandar.
Tidak ada daya dan upaya melainkan pada All0h yang Mahatinggi
dan Mahaagung. yang tidak ada Ilah kecuali Dia, pemil ik'Arasjt
yang mulia.

Telah diriwayatkan dari Ibnu Abbas dan lainnya bahwa Alrah
mengulang kata ganti dalam firman_Nya, ..Tetapi (yurg
sebenarnya), Allah telah mengangkatnya (.isA) kepada_Nya.,, Atas
Ahli Kitab dan hal itu jika benar maka tidak akan menafikan yang
ini' Akan tetapi, ya.g benar dari makna serta sanadnya adalah
yang telah kita sebutkan. ya,g telah kami kernukakan dalam Kitab
Tafsir kami adalah sudah cukup. Dan milik Allahlah segara puji
dan karunia.

Imam Muslim berkata, 'Abduilflh bin Mu'0dz al-,Anbari
meriwayatkan kepada karni dari ubay dari syu'bah dari an-
Nu'man bin S6lim bahwa ia mendengar ya'q0b bin .Ashim 

bin
'urwah berkata, Aku mendengar Abdullah bin Amr0 ketika ia
didatangi oleh seorang laki-laki yang berkata, 'Hadits apa ini yang
telah engkau riwayatka.p Engkau mengatakan bahwa Kiarnat
akan terjadi sampai begini dan begini., Maka ia mengatakan,
'Mahasuci Allah,' atau tidak ada Tuhan melai,kan Allah atau
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kalimat yang sejenisnya. 'Sesungguhnya aku telah berniat untuk

tidak membicarakan kepada seseorang sesuatu pun. Sebenarnya

aku mengatakan, 'Sesungguhnya sebentar lagi kalian akan

menyaksikan peristiwa yang besar. Al-Bait akan terbakar dan akan

terjadi dan akan terjadi.'

Kemudian ia mengatakan, 'Rasfflullih Shallallilhu Alaihi uta Sallam

bersabda, 'Dajjal keluar kepada umatku selama empat puluh.' Aku tidak

tahu apakah empat puluh hari, ata,t empat puluh bulan, atau empat puluh

tahun. 'Kemudian Alldh mengutus 'tsA Putra Maryam, seolah-olah ia

ada lah' U nva h b in M a s' fi d, maka i a menc ar iny a d an me mb in a s a k anny a.

Kemudian manusia hidup selama tujuh tahun, di antara dua orang tidak

ada permusuhan. Kemudian Alldh mengirimkan angin dtngtn dari arah

$Ao,, maka tidah ada di muka bumi seseorang )ang di dalam hatinya

terdapat seberat atom kebaikan atau iman, melainkan diambil. Hingga

apabila seorang dari kalian masuk ke inti gunung, pastilah ia ditemuinya

untuk diambil;

Kemudian aku mendengarnya dari RasCrlullt.h Shallallilhu Alaihiwa

Sallambahwa beliau bersaSia, 'Maka ttnggatlah orang-orang paling

jahat dalam ringannya burung dan mimpi binatang buas. Mereka tidak

mengenal kebaikary serta tidak mengingkari kemungkaran. Maka setan-

setan berubah zuujud kepada mereka dan berkatq 'Tidakkah kalian

akan mengikuti?' Mereka berkata, 'Dalam hal apa kalian mznyuruh

kami?' Lalu setan menyuruh mereka untuk nunyembah berhala. Saat itu

rezeki mereka mengalir deras, dengan kehidupan yang baik. Kemudian

sangkakala d.it 
"p 

maka tidak ada yang tersisa seorang pun kecuali suan

'seandainya' dan teriakan'seandainlta' .'

Ras0lullih ShallallLhu j{laihi zaa Sallam mengatakan,'Orang it,

pertama hali mendengarnlta adalah seorang laki-laki yng membetu

tempat minum untanya. Maka ia jatuh pingsan dan orang-orary

pi'ngsan. Kemudiaru Alhh mengirimkan -atau 
beliau meng

kemudian Alldh menurun huian seolah-olah ia adalah gerin

m.cn.dttnlr (Nu' mi.n ra nbrasa)- maka tumbuhlah i as ad-i asad
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darinya. Kemudian sangkakala ditr"? kembali maka mereha bangkit

dan melihat. Lalu dikatakan, 'Wahai manusia, datanglah kepada

Tuhan kalian! 'Dan tahunlah mereka (di tempat perhentian) karena

sesungguhnya mereka akan ditanjta' QS ash-Shafffu [szJ: z+)

Kemudian dikatakan, 'Keluarhan utusan neraka!' Maka dikatakan,

'Berapa?' Dikatakan, 'Setiap dari seribu, sembilan ratus sembilan puluh

sembilan.' Dan itulah hari dirnana anak-anak berubah menjadi beruban

dan hari dimana betis terstnghap."'

Berbagai Keajaiban Sebelum Terjadinya Kiamat

ImAm Ahmad berkata, "Syuraih meriwayatkan kepada kami dari

Falih dari al-HArits bin Fudhail dari Ziy\rd bin Sa'ad dari AbCr

Hurairah bahwa RasfflullAh ShallallAhu i4laihi wa Sallam bersabda,

'Putra Marytamturun sebagai Imilmyang adil dan hakimyang bijaksana,

maka ia mematahkan salib, membunuh babi, mengembalikan kedamaian,

menjadikan pedang sebagai sabit. Menghilangkan sungut dari setiap

yng mem.punyai sungut. Dari langi diturunkan rezekinya dan dari

bumi dikeluarkan berkahnya. Hingga seorang bocah laki-laki bermain

dengan ular dan tidak membahalakannya. Kambing digembalakan

bersama serigala dan tidah berbahaya, singa dan sapi digembalakan dan

tidak berbahaya|" Ahmad meriwayatkan sendiri, sanadnya bagus,

kuat, dan shahih.

Sebelum Kiamat, Ter{adi Kelebihan Pada Harta
Manusia dan lbadah Menjadi Jarang Dilakukan

ImAm al-BukhAri berkata, "IshAq bin IbrAhim meriwayatkan

kepada kami dari Ya'qCrb bin lbrAhim dari Ubay dari ShAlih dari

Ibnu Syihdb dari Sa'id ibnul-Musayyab dari Ab0 Hurairah bahwa

Rasfflulldh Shallalldhu i4laihi wa Sallam bersabda, 'Demi Zat itang

il
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jiwaku berada dalam genggaman-Nya. Benar-benar akan terjadi, Putra

Maryam akan turun kepada kalian sebagai hakim yang adil maka ia

mematahkan salib, membunuh babi, dan meletahkan jizyah. Harta akan

meli.mpah sehingga seseorang tidak m.enerimanya, sam'pai satu kali

sujud adalah lebih baik daripada dunia dan seisinjta.' Kemudian Abir

Hurairah berkata, 'Bacalah ini jika kalian mau,

"J-"tI {r ,*.sii $f ; ob
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'Tidak ada seorang pun dari Ahli Kitab, kecuali akan beriman kepadanya

('isd) menjelang kematiannjta. Dan di hari kiamat nanti Isa itu akan

menjadi saksi terhadap mereka|" (QS. an-Nisfl' [+]: t5s)

Demikian pula yang diriwayatkan oleh Muslim dari Hasan al-

HalwAni dan Abdu bin.Humaid yang keduanya dari Ya'q0b bin

Ibrflhim. Dikeluarkan pu\dari hadits SufyAn bin Ayyinah dan al-

Laits bin Sa'ad dari az-Zuhri.

AbCr Bakar bin Mardawiyah rneriwayatkan dari jalan Muhammad

bin Abir Hafshin dari az-Zvhri dari Sa'id ibnul-Musayyab dari

AbO Hurairah bahwa Rasirlull?rh Shallalhhu Alaihi wa Sallam

bersabda, "Benar-benar akan datang Putra Maryam kepada kalian

sebagai seorang hakim yang adil membunuh Dajial dan membunuh babi,

mematahkan salib dan meletakkan jizyah. Harta melimpah, dan satu

kali sujud kepada Atld.h Tuhan semesta alam adalah menjadi lebih baik

daripada dunia dan seisinya." Abfi Hurairah berkata, "Bacalah ini

jika kalian mau,'Tidak ada seorang pun dari Ahli Kitab, hecuali akan

beriman kepadanya ('isd) menjelang kematiannya (QS. an-Nisfl' [+]:
159).' Kematian 'tsA Putra Maryam." Kemudian AbO Hurairah

mengulanginya tiga kali.
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ImXm Ahmad berkata, "Yazid meriwayatkan kepada kami dari
sufydn dan ia adalah Ibnu Hafshin, dari az-zuhri dari Handhalah
dari AbO Hurairah bahwa Ras0lullah shattattdhu )4laihi zaa sallam
bersabda, 'isd Putra Maryam turun dan membunuh babi, rnenghapus

salib, mtngumpulkan shalat, harta diberikan hingga tidak diterima,
pajak diletakkan, dan ia turun di RauhA' (utilaltah di antara Makkah
dan Madinah) maka ia berhaji darinya atau menunaikan umrah atau
mengumpulkan keduaryta.' Abff Hurairah membaca

b

,-!;r t-r{i! -d, br<i 4A&i

"ridak ada seorangpun dari Ahri Kitab, kecuari akan beriman kepadanya
('isd) menlelang kematiannya. Dan di hari kiamat nanti Isa itu akan
menjadi saksi terhadap nureka)" (eS. an-Nisfl. [a]: rds)

Handhalah mengatakan bahwa Abfi Hurairah berkata, ..Berimr 
s1

kepadanya sebelum kematian 'isa. Maka aku tidak tahu, apakah , ini
merupakan hadits Ras0lullah shailalrdhu )4raihi ua gailamat? 

rukah
sesuatu yang dikatakan oleh Abfi Hurairahp,,

Ahmad dan Muslim meriwayatkan dari hadits az_Z.uhri drari
Handhalah dari Ab0 Hurairah bahwa Ras0lullAh ghall, 

otr161ru Ataihi
zaa Sallam bersabda, *'tsA putra Maryaru akan ting B*l di RauhA,
dan menunaikan haji darinj,a atau umrah atau k ,i*onro dengan
bersamaan."

i-'"
lyt -9y tF

/

)

Para Nabi adalah Saudara d, ,"i Satu Ayah

Imim al-BukhAri berkata, "Ibnu Bakir r
dari al-Laits dari y,nus dari rbnu rr,,"^uTJllffiilIil*T'#
QatAdah al-Anshiri bahwa Abfi H .rrairah menoafakan hahwa
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sesungguhnya Ras0lul|rh Shallalldhu i{laihi wa Sallam bersabda,

'Bagaimana kalian apabila turun Putra Maryant. pada halian dan

ImAm kalian adalah dari kalian?"'

Kemudian al-BukhAri berkata, "Diikuti oleh Aqil dan al-Auza'i."

Imdm Ahmad telah meriwayatkan dari Abdu ar-RazAq dari Ma'mar

dari 'Utsmdn bin'Umar dari Ab0 Dzu'aib yang keduanya dari az-

Zuhri.

ImAm Ahmad mengatakan,'Aflhn meriwayatkan kepada kami dari

Hamim dari QatAdah dari AbdurrahmAn, dan ia adalah Ibnu Adam,

pelayan Ummu Barin pemilik mata air, dari Ab0 Hurairah bahwa

RasfrlullAh Shallallilhu i4laihi wa Sallambersabda, 'Para nabi adalah

saudara satu ayah, namun ibu mereka berbeda-beda. Agama mereka

satu dan ahu adalah orang yang paling berhak atas 'isd Putra Maryam,

karena di antara aku dan dirinya tidah ada seorang Nabi pun. Dan ia

pasti turun. Oleh karena itu, apabila kalian melihatnya, maka kenalilah

ia. Seorang laki-laki berperazuakan sedang berkulit merah cenderung

putih. Ia ntengenakan dua pakaian, rambut kepalanya tersisir rapi dan

segar. Ia merobohkan salib, membytuh babi, meletakkan lizyah, dan

menyeru manusia kepada Islam. Pa'da masanita AilAh membinasakan

kaum-kaum kecuali Islam. AilAh juga membinasakan al-Masih Dajial

pada masaryta. Kemudian terjadi hedamaian di burni sehingga singa-

singa merumput bersama unta, harimau-harimau bersama sapi, dan

serigala-serigala bersama kambing. Anak-anak bermain dengan ular

dan tidak membahaltakan mereka. Ia hidup selama empat puluh tahun

hemudian wafot dan dishalati oleh kaum muslim."'

Demikian pula yang diriwayatkan oleh Abfi DAwud dari Hudbah

bin KhAlid dari HamAm bin YahyA dari patAdah.

Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dan yang lainnya tidak menyebutkan

penafsirannya selain ia dari Basar bin Mu'tdz dari Sa'id bin AbO

Arfibah dari QatAdah seperti itu, serta sanad ini bagus dan kuat.

'zt 3
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Posisi Rasfilull6h dengan Nabi 'lsa

ImAm al-BukhAri meriwayatkan dari Ab0 al-Yamtn, dari Syu'aib,

dari az-Zuhri, dari Abir Salamah, dari Abfi Hurairah bahwa

Ras0lullAh EhallailAhu i4laihi wa Sallam bersabda, "Aku adalah

orang jtang paling berhak dengan Putra Maryam dan para nabi adalah

anak-anak dari satu ayal4 antara aku dan ia tidah ada seorang Nabi

pun!'

Kemudian Imdm al-Bukhflri meriwayatkan dari Muhammad bin

SufyAn dari Falih bin Sulaimdn dariHildl bin Alidari AbdurrahmAn

bin Ab0 Amrah dari Abff Hurairah bahwa RasfflullAh Shallalldhu
j4laihi uta Sallam bersabda, "Aku adalah orang yang paling berhak

dengan 'isd Putra Marytam di dunia dan akhirat. Para nabi adalah

saudara satu ayah dan ibu mereka berbeda-beda dan agama mereka satu."

Kemudian ImAm al-Bukhiri mengatakan, "IbrAhim bin ThahmAn

mengatakan dari Mffst dari 'Uqbah dari Shafwdn bin Sulaim dari

Atha' bin YasAr dari Abff Hurairah bahwa Ras0lullAh Shallalldhu

)4laihi zta Sallam bersabda seperti disebutkan di atas ("Aku adalah

orang yang paling berhak dengan Putra Maryam dan para nabi adalah

anak-anak dari satu a1al4 antara aku dan ia tidak ada seorang Nabi
pun")!' Jalan yang bermacam-macam ini mutawatir dari AbO

Hurairah RadhtyailAhu Anhu.

Hadits dari lbnu Mas'0d

ImAm Ahmad berkata, "HisyAm ibnul-'AwAm bin Hausyab dari

Jabalah bin Suhaim dari Ibnu 'ImArah dari Ibnu Mas'ffd dari

RasfilullAh ShallailAhu j4laihi taa Sallam bahwa beliau mengatakan,
'Aku bertemu pada malam IsrA' dengan lbrdh?m, Mfrsd dan 'is| us.

Mereka menyebutkan mengenai perkara Kiamat lalu perkara tersebut

dikembalikan kepada lbrdhim, maka ia mengatakan, Aku tidak

mem.punyai pengetahuan tentangnla.' Kemudian perkara mereka
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diserahhan kepada Mfisd, ia pun berkata, Aku tidak mempunyai

pengetahuan tentangnya.' Kemudian perkara mereka diserahkan kepada

'is| dan ia berkata,:4?abila kapan saatnya, maka tidak ada seorang pun

lang nxengetahuinya selain AilAh. Sementara termasuk yang digariskan

Tuhanku kepadaku adalah bahua Dajlal akan keluar dan ia membawa

dua tongkat. Manakala ia melihatku, ia meleleh seperti besi. Maka AilAh

membinasakannya ketika ia melihatku sampai batu dan pohon berkatq
'Wahai muslim! Di bazaahku ada orang kafir, kemari dan bunuh ia!'
Alldh merubinasakan mereka, kemudian manusia kembali ke negeri dan

tanah air mereka.

Pada saat itulah keluar !'ajtrj dan Majtj, serta mereka turun dengan

cepat dari sernua tempat yang tinggi dan memasuki negeri-negeri.

Mereka tidak mendatangi sesuatu kecuali memakannjta dan tidak

meleuati air melainkan meminunxnla. Kemudian manusia kembali

mengeluh dan berdoa kepada Alldh atas Tajttj dan Majilj, maka AilAh

membinasakan Tajtrj dan Majttj serta mematikan Tajttj dan Maj.irj
sehingga bumi dipenuhi dengan bau busuk I"ajfij dan Majfrj. Lalu
AilAh menurunkan hujan dan menenggelamhan jasad-jasad Tajtlj daru

Majij hingga melemparkan Tajttj dan Majttj di laut. Dan dari yang

Tuhan gariskan kepadaku bahua pada saat itu, Kiamat adalah seperti

kehamilan yang sempurna dimana keluarganjta tidak mengetahui kapan

mereka dikelutkan dengan kelahiran anaknya, malam atau siang."'

Diriwayatakan pula oleh Ibnu MAjah dari Muhammad bin BisyAr

dari Yazid bin HArirn dari al-'Awim bin Hausyab seperti itu.

Sifat al-Masih Putra Maryam dan Sifat Manusia
Akhir Zaman

Telah disebutkan dalam kitab ash-Shahihain dari hadits az-Zuhri
dari Sa'id dari Abff Hurairah bahwa Ras0lullAh Shallalldhu i4laihi
ua Sallam bersabda, "Pada malam Isrd' aku bertemu dengan Mfisd
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maha aku mengenalinya ia adalah seorang laki-laki besar atau tinggi,

laki-laki pemtmpin, seolah-olah ia adalah seorang laki-laki pemarah."

Beliau kemudian berkata, "Aku bertemu dengan'tsd dan mensfatiryta.

Ttnggtnya sedang, kemeraha4 seolah-olah baru keluar dari daimAs,"

yaitu kamar mandi.

Dalam riwayat al-Bukhdri dari hadits MujAhid dari Ibnu 'Umar,

ia mengatakan bahwa Rasfflulldh Shallalldhu i4laihi zaa Sallam

bersabda, " Aku melihat MfisA, 'isd, dan lbrilhtm. Sedang 'isL, ia merah,

ikal berdada bidang. Sementara Mttsd, coklat dan besar seolah-olah ia

adalah seorang dari para laki-laki India."

Keduanya meriwayatkan dari jalan M0sd bin 'Utbah dari NAfi'

dari Ibnu 'Umar bahwa Rasfflullih Shallalhhu i4laihi wa Sallam

pada suatu hari menyebutkan tentang al-Masih Dajjal di hadapan

orang-orang, maka beliau berkata, " Sesungguhnya Alldh tidak buta

dan ketahuilah bahuta al-Masih Dajjal buta nrata sebelah kanannya,

seolah-olah kedua matanya adalah buah anggur lang menggantung

(melotot). Diperlihatkan kepadaku malam ini di sisi Ka'bah dalam

tidurku seorang laki-laki Adirn seolah-olah ia adalahyng paling bagus

dari adimnya para laki-laki. Rambutnya menltentuh kedua pundaknya.

Laki-laki dengan rambut yng bagus. Kepalanya meneteskan air Ia
meletakkan kedua tangannya di atas pundak dua orang laki-laki dan

ia berthazaaf di Bait. Maka aku pun berkata, 'Siapa ini?' Mereka

mengatakary 'Ia adalah al-Masih Putra Marjtam.' Aku juga melihat

seorang laki-laki di belakangnjta berambut keriting yang sangat kasar,

mata sebelah kananryta buta, sepertinjta sangat mirip dengan yang ahu

lihat pada lbnu Qathan. Ia meletakkan kedua tangannya di atas kedua

pundak seorang laki-laki dan thawaf di Bait. Maka aku berkata, 'Siapa

ini?' M ere k a mengata k an,' al-M a sih D ajj al | " Diikuti oleh' UbaidillAh
dari N6fi'.

Kemudian al-Bukhiri meriwayatkan dari Ahmad bin Muhammad

al-Maki dari Ibr6him bin Sa'ad dari az-Zuhri dari Sdlim dari
ayahnya, ia mengatakan, "Tidak. Demi AllAh, RasCrlullAh Shallalldhu
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i4laihi wa Sallamtidak mengatakan bahwa 'isA merah. Akan tetapi

beliau mengatakan,'Ketika aku sedang tidur aku berthautaf di Ka'bah

dan melihat seorang laki-laki Adim dengan rambut terlulur berlalan di
antara dua orang laki-laki. Kepalanya meneteskan air, atau mengalirkan

air. Aku pun berkata, 'Siapa ini?' mereka berkata, 'Ini adalah al-Masih

Putra Maryam.' Maka aku pun menoleh dan melihat seorang laki-
laki merah besar dengan rambut keriting mata sebelah kanannla buta,

seolah-olah matanla adalah buah anggur lang menggantung. Aku pun

berkata, 'Siapa ini?' Mereka berkatq 'Dajjal.' Orang yng paling dekat

kemiripannya denganryta adalah lbnu Qathan."' Az-Zuhrt berkata,

"Ibnu Qathan adalah seorang laki-laki dari Khazi'ah yang telnh mati
pada masa.jahiliah."

Disebutkan dalam hadits an-NuwAs bin Sam'An, "Maka ia turun

di atas menara putih di sebelah timur Damaskus dengan dua pakaian

yang berwarna kuning. Ia meletakkan kedua telapak tangannya di atas

sayap dua malaihat. Apabila ia mznunduk, kepalanya nLeneteskan air;

dan ketika ia mengangkatnya, jatuh butiran seperti mutiara. Tidak

ada seorang kafir yng mendapati napasnya melainkan binasa. Dan,

napasny a mencap ai ujung p andangannja."

Inilah yang paling masyhur mengenai tempat turunnya'isi bahwa

ia di atas menara putih di timur Damaskus.

Saya juga telah melihat di beberapa kitab bahwa ia turun di menara

putih di sebelah timur masjid Damaskus dan mungkin saja ini
adalah hadits yang terjaga. Ada pula riwayat, "Maka ia turun di
atas menara putih timur di Damaskui', maka perawi menyusunnya

sesuai dengan apa yang ia pahami. Sementara di Damaskus tidak
ada menara putih yang dikenal di timur selain yang ada di sebelah

timur Masjid al*Umawi dan inilah yang paling cocok dan pas.

Karena ia turun pada waktu didirikannya shalat, maka ImAm kaum

muslimin berkata kepadanya, "Wahai ruh AllAh, majulah!" Lalu

ia berkata, "Majulah engkau. Karena sesungguhnya ia didirikan
untukmu."
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Dalam sebuah riwayat, " Sebagian kalian adalah pemimpin bagi

sebagian yng lain. Alldh memuliakan umat ini."

Bangunan menara telah diperbarui pada zaman kita sekarang yaitu

pada tahun 741 H., terbuat dari batu-batu putih. Pembangunan

ini dari dana orang-orang Nasrani yang telah membakar menara

yang sebelumnya ada di tempat tersebut. Mungkin ini merupakan

dari isyarat nabawiyyah yang tampak, dimana Allah Ta'dla

telah menakdirkan pembangunan menara putih ini dari harta

orang-orang Nasrani agar 'tsA Putra Maryam turun di sana dan

membunuh babi dan mematahkan salib, serta jizyah rnereka tidak

diterima. Akan tetapi, barangsiapa masuk lslam maka diterima

lslamnya. Apabila tidak, maka dibunuh. Demikianlah hukum bagi

semua orang kafir di seluruh bumi pada hari itu.

lni termasuk dalam khabar mengenai al-Masih tentang itu dan

syariat baginya adalah sesuai dengan syariat yang suci ini. Telah

disebutkan dalam hadits-hadits sebagaimana yang telah dijelaskan

di depan bahwa ia turun di Bait al-Maqdis. Namun dalam sebagian

riwayat ia turun di Jordania, dalam riwayat lain disebutkan di

perkemahan kaum muslimin dan ini ada dalam sebagian riwayat

Muslim seperti yang telah disebutkan. Wallahu a'lam.

Disebutkan dalam hadits Abdurrahmdn bin Adam dari Ab0

Hurairah, "sesungguhrya 'isd Putra Marltam pasti turun. Apabila

kalian ruelihatnya maka kenalilah ia. Seorang laki-laki sedang,

merah, cenderung putih. Ia memakai dua pakaian kuning. Seolah-olah

kepalanjta meneteskan air m.eskipun tidak basah. Maka ia memukul salib,

membunuh babi, rneletakkanji4tah, dan menyeru manusia kepada Islam.

Pada zamannya AilAh membinasakan setnua aganla kecuali Islam, dan

pada zamannya Alhh membinasakan al-Masih Da11al. Kemudian

terjadi kedamaian di bumi sehingga singa merum.put bersama unta,

harimau-harimau dengan sapi, serigala-serigala dengan kambing, dan

seorang bocah bermain dengan ular dan tidak membahayakanryta. Ia
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ttnggal serualam, empat puluh tahun kemudian utafat dan dishalati oleh

kaum muslimin." Dvrwayatkan oleh Ahmad dan Abff DAwud.

Demikianlah yang termaktub dalam hadits bahwa ia tinggal di
bumi selama empat puluh tahun. Disebutkan pula dalam Shahih

Muslim dari AbdullAh bin Amrfi bahwa ia tinggal di bumi selama

tujuh tahun dan ini merupakan suatu kejanggalan. Maka mungkin

saja tujuh tahun, ini dimaksudkan masa ia tinggal setelah turunnya
dan hal tersebut merupakan kelanjutan dari tinggalnya ia di bumi

sebelum ia diangkat ke langit yang ketika itu usianya adalah tiga

puluh tiga tahun sebagaimana yang telah masyhur. Wallahu a'lam.

Telah disebutkan dalam Shahih bahwa Ya'jffj dan Ma'j0j keluar di

zamannya. AUeh membinasakan mereka dengan berkah doa 'isd

Putra Maryam dalam waktu satu malam, sebagaimana yang telah

disebutkan di depan dan yang akan disebutkan.

Disebutkan pula bahwa'tsA Putra Maryam menunaikan haji dalam

masa tinggalnya di bumi setelah turunnya.

Muhammad bin Ka'ab al-puradhi berkata, "Dalam kitab-kitab

yang telah diturunkan disebutkan bahwa Ashhdb al-Kahfi menjadi

pembelanya dan mereka menunaikan haji bersamanya."

Al-Qurthubi menyebutkan mengenai Malahim di akhir kitabnya

at-Tadzkirah Fi Ahutdl al-Akhirah, kematiannya terjadi di Madinah

Nabawiyyah dan dishalati di sana lalu dikuburkan di kamar nabi

jugu.

Al-HAfizh AbCr al-QAsim bin Asfikir juga mengatakan demikian.

AbO 'tsA at-Tirmidzi meriwayatkan dalam JAmi'-nya dari AbdullAh

bin SalAm, ia mengatakan dalam Kitab al-ManAqib,"Zardbin Ahzam

ath-ThA'i an-Nadhri meriwayatkan kepada kami dari Abfi Qutaibah
Muslim bin putaibah dari Maud0d al-Madini dari 'UtsmAn bin
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adh-DhahAk dari Muhammad bin Y0suf dari Abdulldh bin SalAm

dari ayahnya dari kakeknya bahwa tertulis dalam Taurat sifat

Muhammad dan bahwa 'isA Putra Maryam dikubur bersamanya."

Ia mengatakan bahwa Ab0 Maud0d berkata, "Telah tersisa tempat

di al-Bait tempat kuburan." Hadits rnt hasan gharib.

Demikianlah 'UtsmAn bin adh-Dhahik mengatakan dan sudah

dikenal dengan adh-DhahAk bin 'UtsmAn al-Madini. Selesai sudah

apa yang disebutkan oleh at-Tirmidzi.

Munculnya Ya'j0j dan MaJOj

Peristiwa itu terjadi pada masa 'lsA Putra Maryam setelah ia

membunuh Dajjal. Kemudian AUah membinasakan mereka

semuanya dalam waktu satu malam dengan berkah doa'tsA atas

mereka.

Allah Tb'dlaberfirman,

",r. , i.r ti..t r?. l.:.* t,
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"Hingga apabila dibukakan [tembokJ I:ajtj dan Majfij dan mereka

turun dengan cepat dari seluruh terupat yang tinggi. Dan telah

dekatlah kedatangan janji yng benar (hari berbangkit), maka tiba-
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tiba terbelalaklah mata orang-orang kafir. [Mereka berkataJ, Aduhai,

celakalah kami, sesungguhnya kami adalah dalam kelalaian tentang

ini, bahkan kami adalah orang-orang yang zalim"' (QS. al-Anbiyfl'

lar): e6-e7)

Allah Ta'dla juga berfirman mengenai kisah Zulkarnain,

"Kemudian ia menempuh suatu jalan (lang lain lag)." (QS. al-Kahfi

Its]: sz)

G)'!i b#-l:jr*
"Hingga apabila ia telah sampai di antara dua buah gunung, ia

mendapati di hadapan kedua bukit itu suatu kaum yang hampir tidak

mengerti pembicaraan;' (pS. al-Kahfi [ts]: ss)

oe$ i$i;) i*t,t t-;U'ot*'Pi rri iiu
.;. ,1,' - "' i t; j4 ri Jb A? A J4J4j( \ j 1.,14\../1....

"Mereka berkata,'Hai Zulkarnain, sesungguhnya Tajfi1 dan Majfrj itu
orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi, maka dapatkah

kami memberikan sesuatupembayaran kepadamu, supaya kamu membuat

dinding antara kami dan mereka?"'(QS. al-Kahfi [ts]: s+)
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" Zulkarnain berkatq Apa yang telah dikuasakan oleh Tuhanku kepadaku

terhadapnya adalah lebih baik, maka tolonglah aku dengan kekuatan

(manusia dan alat-alat), agar aku membuatkan dinding antara kamu

dan mereka.'" (QS. al-Kahfi [ts]: s5)
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"Berilah aku potongan-potongan besi. Hingga apabila besi itu telah

sama rata dengan kedua (puncak) gunung itu, berkatalah Zulkarnain,
'Tiuplah (api ttu).' Htngga apabila besi itu sudah menjadi (merah

seperti) api, ia pun berkata, 'Berilah aku tembaga (lang mendidih) agar

kutuangkan ke atas besi panas itu|" (QS. al-Kahfi [ra]: so)

";i 1 ;hi ;3 ;,;k oi ig,-u"i t-3

"Maka mereka tidak bisa mendakinya dan mereha tidak bisa (pula)

melubanginyd." (QS. al-Kahfi [t8]: e7)
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setiap tempat yang tinggi. Kemudian ditiuplah sangkakala untuk dl
mengejutkan beberapa waktu setelah itu. Sebagaimana firman 

H

"Zulkarnain berkata, 'Ini (dinding) adalah rahmat dari Tuhanku.

Apabita sudah datang janji Tuhanku, Dia akan nenjadikannya hancur

luluh danjanji Tuhanku itu adalah benar!" (QS. al-Kahfi [ta]: sa)

e.U'f ot*

" Kami biarkan mereka di hari itu bercampur aduk antara satu dengan

yang lain, kemudian ditr"p lagi sangkakala, lalu Kami kumpulkan

mereka itu semuanyo." (QS. al-Kahfi [ra]: ss)

Telah kami sebutkan dalam tafsir mengenai kisah Zulkarnain serta
l

/ kubar ia membangun dinding dari besi dan tembaga di antara dua

gunung sehingga menjadi satu dinding. Firman A[ah Ta'Ala,*Ini

(dinding) adalah rahmat dari Tuhanlr4" maksudnya adalah menjadi

pemisah antara kaum yang berbuat kerusakan di bumi dan manusia.

"Maka apabila sudah datang janji Tuhankd', yaitu waktu yang telah

ditentukan kehancurannya "Dia akan menjadikanrya hancur lululi',

yaitu menjadi rata dengan tanah. "Dan janji Tuhanku itu adalah

benai', maksudnya pasti akan terjadi. "Kami biarkan mereka di hari

itu bercam.pur aduk antara satu dengan yang laii', yaitu pada hari

kehancurannya, mereka keluar kepada manusia. Maka mereka

datang berombong-rombongan dan berdesakan serta turun

dengan cepat. Maksudnya, mereka berjalan dengan cepat dari
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Alleh Ta'dla dalam ayat yang lain,

Kahasla Klamat

Dalam Shahihain juga disebutkan hadits dari Wuhaib dari lbnu

Thawus dari ayahnya dari Abcr Hurairah bahwa Ras0lullah

s h allatldhu A laihi w a s allamber sabda, " H ari ini te lah ter buk a din din g

fajfij dan Majfij seperti ini." Beliau menghitung sembilan puluh'

ImAm Ahmad berkata, "Rauh meriwayatkan kepada kami dari Sa'id

bin Abo Artrbah dari QatAdah dari Abo Rafi'dari AbCr Hurairah dari

Nab\ Shallalhhu Alaihi ua Sallam, beliau bersabda, 'Sesungguhrya

Tajttj dan Majfij benar-benar melubangi dinding setiap hari sehingga

apabila mereka hampir melihat cahaya matahari, pemin'pin mereka

berkata, 'Pulanglah kalian dan kalian akaru melubanginya lagi besok.'

Kemudian mereka kembali kepadanya dan ia seolah-olah lebih keras

daripada sebelumnya sehingga apabila telah datang waktu mereka

dan Alldh telah berkehendak untuk mengirim mereka kepada manusia,

mereka pun melubangi. Hingga apabila mereka hampir melihat cahaya

matahari, pemimpin mereka berkata, 'Pulanglah dan kalian akan

nrelubangi besok, insyd AllAh.' Ia pun mengatakan insyA Alldh.

Kemudian mereka kembali kepada dinding tersebut dan ia pun seperti

keadaannjta ketika mereka meninggalkannla. Lalu mereka meluba nginya

sertQ keluar kepada manusia dan mengeringkan air. Manusia pun

me/nbentengi diri dari mereka dalam benteng-benteng mereka. Kemudian

mereka melemparkan anak panah mereka ke langit dan anak panah itu

kemba.li seperti darah. Mereka pun berkata, 'Kita telah menaklukkan

pend.uduk bunti dan kita telah menjadi lebih tinggi dari penduduk

langit.' Maka Alldh mengirimkan naghaf ke tenggorokan mereka dan

me mbunuh me re k a de nganny a.' D e mi Z at y ang j iw a Muhamma d b era d a

dalam genggaman-Njt a. S e sungguhny a binatang-binatang bumi s angat

bersyukur dari daging dan darah mereka."

Kemudian Ahmad, at-Tirmidzi dan Ibnu MAjah meriwayatkan

bukan hanya satu riwayat dari arah QatAdah.

Ibnu Jarir dan Ibnu Abcr HAtim telah meriwayatkan dari Ka'ab al*

AhbAr yang serupa dengan rni. Wallahu a'lam.
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'Hingga apabila dibukakan (tembok) T'ajfij dan Majitj, serta mereka

turun dengan cepat dari seluruh tempat jtang ttnggi. Dan telah dekatlah

kedatangan janji yang benar (Hari Berbangkit), maka tiba-tiba
terbelalaklah mata orang-ordng kofrr" (QS. al-Anbiyi' [er]: 9e-
e7)

Telah kami sebutkan dalam hadits-hadits yang ada mengenai
keluarnya Dajjal dan turunnya al-Masih yang juga mencakup
keluarnya mereka dalam hadits an-Nuwds bin Sam'dn dan

lainnya.

Telah disebutkan dalam Shahihain hadits Zainab binti Jahsy bahwa

Rasfi lullih S hallalhhu )4laihi wa S allamttdurdi rumahnya kemudian
beliau bangun dengan wajah memerah dan beliau berkata, "Tidak
ada Tuhan melainkan AllAh. Celakalah orang Arab dari kejahatan lang
telah mend.ekat. Hari ini telah dibuka dindtng Tajfij dan Majitj seperti

ini." B eliau men ggabu n gk an ked u a j ari-j arinya.

Dalam riwayat lain, beliau menghitung tujuh puluh atau sembilan
puluh. Zatnab berkata, 'Aku berkata, 'Wahai RasirlullAh, apakah

kami binasa dan di antara kami ada orang-orang shalihP' Ras0lullAh
Shallalldhu j4laihi uta Sallam bersabda, 'Iya. Apabila telah banjtak

keburukan."'1
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Imim Ahmad berkata, "Ya'q0b meriwayatkan kepada kami dari
Ubay dari Abir ,[shffq dari 'Ashim bin 'umar bin patadah dari
Mahmfid bin Labid dari dari Abff Sa'id al-Khudri, ia mengatakan,
Aku mendengar Ras0lull?rh shallaltdhu j4laihi zaa sallambersabda,
'T'ajitj dan Majtrj dibuka, mereka pun keluar kepada manusia
sebagaimana yang dikatakan Alldh Ta'dla, 'Dan mereka turun dengan
cepat dari seluruh tempat yng tinggi,' maka mereka membuat manusia
lari dan manusia kemudian melarikan diri dari mereka ke hota-kota
dan benteng-benteng ruereka, serta ternak-ternak mereka menjadi satu
dengan mereka. Ta jtrj dan Md jfrj minum air bumi, hingga sebagian dari
mereka melintasi sebuah sungai lalu meminumnya dan meninggalkann)a
dalam keadaan kering. Kemudian orang setelah mereka melintasi sungai
itu dan ia pun berkata, 'Dahulu di sini pernah ada air.' Hingga ketika
tidak ada satu orang punlang tersisa kecuali haryta satu orang di dalam
benteng atau kota, seseorang dari mereka berkata, 'Mereka, penduduk
bumi, diruana kita telah selesai dari mereka, dan tinggal penduduk
langit.' Kemudian salah seorang dari mereka mengacungkan pedangnya

kemudian melemparkannya ke langit dan pedang itu kembali kepadanya
dengan berlumuran darah, sebagai cobaan danfitnah.

Manakala mereka seperti itu, saat itulah Alhh mengirimkan penyakit
di leher mereka, seperti naghaf belalang yang keluar di leher mereka.

Maka mereka pun menjadi mayat dan tidak terdengar kehidupan dari
mereka. Kemudian kaum muslimin berkata, 'Tidak adahah seorang

laki-laki yang ruembeli jizaanya untuk melihat apa yang dilakukan
musuh kita ini?' Maka seorang laki-taki keluar dari mereka dengan
mengharapkan (kemerdekaan) jiwaryta dan ia telah berkeyakinan bahwa
ia pasti terbunuh. Ia pun turun dan mendapati Tajfij dan Ma'jhi
telah mati dengan saling bertindih-tindihan. Ia pun menleru, 'wahai
kaum muslimin, tidakkah aku meruberi kabar gembira bagi kalian?
Sesungguhrya Alldh telah mengatasi musuh kalian.' Mereka pun
keltmr dari kota-kota dan benteng-benteng mereka Juga melepaskan

ternak-ternak mereka, dan tidak ada makanan bagi ternak-ternak itu
selain daging Tajfij dan Majfrj. Maka mereka pun sangat bersyukur
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seolah-olah itu adalah sebaik-baik kesyukuran atas sesuatu dari tumbuh-

tumbuhan lang pernah mereka dapati.""

Demikian pula yang dikeluarkan oleh Ibnu MAjah dari hadits

Yfinus bin Bakir dari Muhammad bin IshAq dan ia merupakan

sanad yang bagus.

Dalam hadits an-NuwAs bin Sam'dn setelah disebutkan bahwa

'isi membunuh Dajjal di Pintu Lod, Ras0lulldh ShaltallLhu j4laihi

wa Sallam bersabda, "Maka manakala mereka seperti itu, saat itulah

Alldh mewahyukan kepada 'is| Puba Marltam as., 'sesungguhnya

Aku telah mengeluarkan hamba-hamba-Ku yng engkau tidak dapat

membunuhnla. Maka jagalah dan tahanlah hamba-hamba-Ku ke ath-

Thfir.' Maka Alldh mengirimkan Tajfij dan Majilj dan bagi mereka

seperti yng dfirmankan Alhh Ta'dla, 'Dan mereka turun dengan cepat

dari seluruh tempat yang tinggi (QS. al-AnbiyA' [z t]: eo).

'isA dan sahabat-sahabatnya memohon kepada All6h dan Alhh pun

mengirimkan naghaf pada l.eher Tajtrj dan Majtrl. Saat pagi mereka

telah menjadi mayat seperti kematian satu jiwa. 'isd dan sahabat-

sahabatnya pun turun dan tidak mendapati satu ruruah pun kecuali

dipenuhi dengln bangkai Taiirj dan Maifi.j. Maka 'isA dan sahabat-

sahabatnya ph.n memohon kepada AllAh. Lalu AllAh mengirimkan

burung jtang seperti leher unta-unta Khurasan dan mereka mernbawa

lajfij dan Majftj dan melem.parnya ke tem.pat yang dikehendaki oleh

AilAh,"

Ka'ab al-Ahbdr mengatakan bahwa tempat yang dikatakan tersebut

adalah lembah di tempat matahari terbit. "Lalu Alldh mengirintkan

hujan dan tidak ada jtang terhindar darinya desa ataupun kota selama

empat puluh hari. Maka bumi dicuci sehingga menjadihannya seperti

kolam. Lalu dikatakan kepada bunti,'Tumbuhkan bauh-buahanmu dan

keluarkan keberkahanmu!' Maha pada hari itu beberapa orang makan

satu buah delima dan berteduh dengan kulitnya." Hadits. Sampai pada

perkataan beliau, " Maka manakala mereka seperti itu, saat itulah
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AilAh m.engirimkan'angin yng baik di baztah ketiak mereka maka

diambillah artaah setiap muslim." Atau beliau mengatakan,"Mukmin.
Dan tinggallah orang-orang yang paling jahat, mereka berteriak-teriak

seperti teriakan keledai dan atas merekalah terjadi Kiamat."

Dalam hadits Mudbir bin 'UbAdah dari Ibnu Mas'0d mengenai

pertemuan para Nabi pada malam Isri' yaitu, Nabi Muhammad,
Ibrihim, 'isA dan M0sA as. serta perbincangan mereka mengenai

perkara Kiamat. Kemudian mereka mengembalikan perkara

tersebut kepada 'is6, dan isA berkata, "sedangkan waktu pastinya,

maka tidak ada seorang pun yang mengetahuinya melainkan AllAh
Ta'dla, sementara yang ada dalam apa yang Tuhanku gariskan
kepadaku adalah bahwa Dajjal akan keluar dengan membawa dua

tongkat. Maka ketika ia melihatku, ia meleleh seperti melelehnya

logam. Maka Allah membinasakannya ketika melihatku, hingga
batu dan pohon berkata, 'Wahai muslim, sesungguhnya di bawahku

ada orang kafir, kemarilah dan bunuh ia!' AllAh membinasakan

mereka, kemudian orang-orang pun pulang ke tanah air mereka.

Pada saat itulah Ya'j0j dan MA'j0j keluar. Mereka turun dengan

cepat dari semua tempat yang tinggi. Maka mereka mendatangi
negeri dan mereka tidak melintasi sesuatu melainkan mereka

merusaknya dan tidak pula melintasi air melainkan mereka
meminumnya. Kemudian manusia kembali mengeluhkan mereka.

Maka aku berdoa kepada Allah atas mereka dan AllAh pun
membinasakan dan mematikan mereka sehingga bumi dipenuhi
dengan bau busuk bangkai mereka. Kemudian Anah menurunkan
hujan dan menyapu bersih jasad-jasad mereka hingga melemparkan

mereka ke laut. Dari apayangdigariskan Tuhanku kepadaku bahwa
ketika seperti itu, sesungguhnya Kiamat bagaikan orang hamil
yang sempurna, dimana keluarganya tidak mengetahui kapankah

mereka dikejutkan dengan kelahirannya. Malam ataukah siang."

ImXm Ahmad berkata, "Muhammad bin Bisyar meriwayatkan
kepada kami dari Muhammad bin Amrir dari KhAlid bin Amrff dari
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Ibnu Harmalah dari bibinya bahwa Rasululullah ShallailAhu Alaihi

wa Sallamberkhutbah dan beliau marah kepada kalajengking yang

menyengatnya, dan berkata, 'sesungguhnl'a kalian berkatq 'Tidak

ada musuh bagi kalian.' Sesungguhnya kalian tetap akan mzmerangi

musuh hingga I:ajfi.j dan Majfij keluar Berwaiah lebar, bermata sipit

dan berambut kemerahan. Mereka turun dengan cepat dari semua tempat

yang tinggi. Wajah mereka seolah-olah perisai yng berlapis-lapis;"

Saya mengatakan bahwa Ya'jCrj dan Ma'j0j adalah dua golongan

dari Turk dari keturunan Adam as. sebagaimana yang tertera dalam

Shahih. Pada Hari Kiamat AUah Ta'dla berkata, "Wahai Adam..."

Adam pun berkata,"Labaik zpa sa'adtk..." Lalu A[ah menyerukan

dengan suara, "Kirimlah utusan nerakaf' Adam berkata, "Berapa?"

A[ah berkata, "Dari setiap seribq sembilan ratus sembilan puluh

sembilan ke neraka, dan satu ke surga." Maka pada hari itu anak-anak

pun beruban, setiap orang hamil melahirkan kandungannya- Maka

dikatakan, "Bergembiralah! Sesungguhnya dalam T"aiitj dan Majfij
ada tebusan bagi kalian."

Dalam sebuah riwayat, maka dikatakan, " Sesungguhnya pada

kalian ada dua umal yang pada keduanya tidak ada sesuatu ntelainkan

barytaknlta, I"aifi.j aaf rua'iAi " Akan datang keterangan hadits ini

d e n gan j al an nya y in g b any ak d a n lafazh-lafazh nya.

Kemudian mereka adalah dari Hawa as. Sebagian dari mereka

mengatakan bahwa mereka dari Adam bukan dari Hawa. Hal

itu karena Adam bermimpi dan mengeluarkan mani kemudian

maninya bercampur dengan debu, maka Allffh menciptakan dari

air tersebut Ya'jcrj dan Ma'jCrj. Hal ini merupakan hal yang tidak

mempunyai dalil dan tidak bersumber dari orang yang layak

mengatakan mengenai hal ini. Wallahu a'lam.

Mereka adalah keturunan NOh as. dari keturunan YAfits AbCr at-

Turk. Mereka dahulu membuat kerusakan di bumi dan mengganggu

penduduknya. Maka Zulkarnain mengepung mereka di tempat
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mereka di dalam dinding sampai Allah mengizinkan mereka untuk
keluar kepada manusia dan terjadilah perkara mereka seperti yang

telah karni sebutkan hadits-haditsnya.

YaJfij dan MaJ0j adalah Manusia Seperti Kita

Mereka mirip dengan manusia seperti anak-anak sejenis mereka

dari bangsa Turk, dengan mata sipit, hidung pesek, rambut mereka

berwarna dengan bentuk-bentuk serta warna-warna mereka.

Orang mengatakan bahwa dari mereka ada yang tinggi seperti

pohon kurma yang tinggi bahkan lebih tinggi dan dari mereka ada

yang pendek seperti sesuatu yang tidak berharga. Ada pula yang

memiliki dua telinga yang dapat berselimut dengan salah satunya

dan beralas dengan yang satunya. Sesungguhnya ia telah berkata

apa yang tidak ada pengetahuan tentang itu dan mengatakan apa

yang tidak ada dalilnya.

Telah disebutkan dalam hadits, "Sesungguhn),a seorang dari rnereka

tidak mati hingga ia melihat dari keturunannla sebarytah seribu orang.

Sesungguhrya AilAh kbih mengetahui akan kebenarannya."

Ath-Thabrinl berkata,'Abdullth bin Muhammad ibnul-'AbbAs al-

AshbahAni meriwayatkan kepada kami dari Abfi Mas'0d Ahrnad

ibnul-FurAt dari AbCr DAwud ath-ThayAlisi dari al-Mughirah bin

Muslim dari AbO IshAq dari Wahab bin JAbir dari AbdullAh bin

Amrfi dari Nabi S hallallhhu i4 lai hi zu a S allarLbahw a beliau bers abd a,

'Sesungguhnya Tajilj dan Majtrl dari anak Adam. Apabila mereka

dilepaskan kepada manusia, pastilah mereka merusak penghidupan

mereka. Tidak akan mati seseorang dari mereka melainkan ia telah

rneninggalkan seribu lebih dari keturunannya. Sesunggthnya setelah

mereka ada tiga umal jtaitu TAw[ Tadr?s dan Mansa&."' Hadits ini
ghartb dan bisa jadi ini dari perkataan Ibnu Amrfi, utallahu a'lam.
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Ibnu Jarir mengatakan, "Muhammad ibnul-MutsannA

meriwayatkan kepada kami dari Muhammad bin Ja,far dari Syu,bah

dari Abdullah bin Abcr Yazid bahwa tbnu Abbis melihat anak-

anak yang bermain bersama-sama' Maka Ibnu AbbAs berkata'

'Demikianlah keluarnya Ya'j0j dan Ma'j0j'"'

Hancurnya Ka'bah di Tangan Seorang Bernama

Dzu as-Suwaiqatain yang Berkaki Cacat

KamimeriwayatkandariKa,abal-AhbArdalamtafsirfirman
AllahTa'Ala,'Hinggaapabiladibukakan(tembok)faiitjdanMait/'
(pS. al-Anbiyn' [zl]: 96), bahwa permulaan kemunculan Dzu

as-Suwaiqatain pada masa 'isA Putra Maryam as' adalah seteiah

kebinasaan Ya'.i0j dan Ma'jfij' Maka'tsd Putra Maryam mengutus

pemberiberitauntukmelihatmerekasebanyaktujuhratussampai

d"lupun ratus. Ketika mereka berjalan menuju kepadanya saat itu

A[ahmengirimanginYamaniyah,makadiambillahsetiapruh
orang mukmin dan tinggallah orang-orang paling jahat yang

saling merusak sebagaimana binatang yang saling merusak' Ka'ab

mengatakan, "Maka Kiamat pada waktu itu sudah dekat"'

Sayaberpendapatbahwatqtar,aisenutkandidepansebuahhadits

shahih bahwa 
.isi 

as. menunaikan haji setelah turun ke bumi.

Masih Akan Ada Hamba yang Menunaikan

lbadah Haji dan Umrah Setelah Munculnya
YaJfij dan MaJ0j

ImAmAhmadberkata,..sulaimtnbinDAwudmeriwayatkankepada

kamidari'Imrin,dariQat6'dah,dariAbdullflhbinAb0'Uqbah'
dari Abo Sa'id bahwa Ras0lull ?rh shallallahu Alaihi wa sallam

pernah bersabda, 'sungguh Bait ini akan (tetap) dikunjungi untuh
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berhaji dan berumrah setelah keluarnjta ?:ajttj dan Majfrj."' Hanya al-
Bukhflri yang mengeluarkannya dan ia meriwayatkan dari Ahmad

bin Hafshin dari Abdullih bin Ibrihim dari ayahnya dari Thahmdn
dari Hajjflj bin Minhil dari Qatidah.

lbadah Haji Baru Ditinggalkan Menjelang
Te{adinya Kiamat

Abdurrahmfln mengatakan dari Syu'bah dari QatAdah, "Tidak

akan terjadi Kiamat hingga tidak ditunaikan haji di al-Bait." Abfi
AbdullAh mengatakan, "Dan yang pertama lebih banyak." Selesai

apa yang disebutkan oleh al*BukhAri.

Al-Bazzir telah meriwayatkan dari Muhammad ibnul-MutsannA
dari AbdurrahmAn bin Mahdi dari Abtn dari Yazid al-'Athdr dari

QatAdah sebagaimana yang disebutkan oleh al-BukhAri.

Riwayat SulaimAn bin Diwud al-QathAn dari 'lmrAn telah

disebutkan oleh ImAm Ahmad menurut yang saya lihat.

Abfi Bakar al-Bazzir mengatakan, 'Abfi Bakar ibnul-MutsannA
meriwayatkan kepada kami dari Abdu al-'Aziz dari Syu'bah dari

QatAdah, ia mengatakan, Aku mendengar AbdullAh bin Abfi 'Utbah

meriwayatkan dari Ab0 Sa'id al-Khudri dari Nabi Shallalldhu

)4laihi wa Sallam bahwa beliau bersabda, 'Tidak akan terjadi Kiamat
hingga tidah ditunaikan haji di al-Bait)" Kemudian ia mengatakan,
"Hadits ini, kami tidak mengetahui bahwa ia diriwayatkan dari
Nabi Shallalldhu i4laihi uta Sallam selain dari sanad ini."

Saya berpendapat bahwa tidak ada pertentangan antara dua riwayat.
Karena Ka'bah tetap dikunjungi orang untuk berhaji dan berumrah

setelah keluarnya Ya'j0j dan Ma'jfij serta setelah kebinasaan

mereka. Setelah itu manusia tenang dan rezeki berlimpah pada

masa'isd al-Masih as.. Kemudian All6h mengirimkan angin yang
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baik maka diambillah ruh setiap orang mukmin laki-laki dan wanita.

Nabi AllAh meninggal lalu dishalati oleh kaum muslimin dan

dimakamkan di kamar Ras0lullAh bersama RasCrlullAh Shallalldhu

Alaihi zaa Sallam. Kemudian kehancuran Ka'bah terjadi di tangan

Dzu Suwaiqatain setelah itu, meskipun kemunculannya pada masa

'isA, sebagaimana yang dikatakan oleh Ka'ab al-AhbAr.

Penjelasan di Seputar Penghancuran Ka'bah oleh
Manusia Terlaknat

ImAmAhmad mengatakan,'Ahmad bin Abdu al-Malikmeriwayatkan

kepada kami dan ia adalah al-HarAni, dari Muhammad bin Salamah

dari Muhammad bin IshAq dari Ibnu Abfi Najih dari MujAhid dari

AbdullAh bin Amr0, ia mengatakan, Aku mendengar RasfilullAh

Shallalldhu i4laihi wa Sallam bersabda, 'Dzu Suuaiqatain dari
Habasyah merusak Ka'bah dan merampas perhiasaannya, melepaskannya

dari kiszaah (kain penutup)nya. Seolah-olah aku melihat kepalarya botah

dan bengkok tulang-tulang persendiann1a. Ia memukul Ka'bah dengan

cetok besi dan linggtsnya."' Ahmad sendirian, sanad ini bagus dan

kuat.
_-_a

Ab0 DAwud mengatakan d)lam Bab Larangan Memerangi

Habasyah, 'Al-QAsim bin Ahmad meriwayatkan kepada kami dari

AbCr 'Amir dari Zuhair dari MffsA bin Jubair dari AbO UmAmah

bin Sahal bin Hanif dari Abdullih bin Amrff dari Nabi Shallallihu

i4laihi zua Sallam bahwa beliau mengatakan, 'Tinggalkanlah

Habasyah sebagaimana mereka meninggalkan kalian. Karena

sesungguhnya tidak ada yang mengeluarkan kekayaan Ka'bah

kecuali Dzu as-Suwaiqatain dari Habasyah."'

ImAm Ahmad berkata, "YahyA meriwayatkan kepada kami dari

AbdullAh ibnul-Akhnas dari Ibnu AbCr Mulkiyah dan ia adalah

AbdullAh bin 'UbaidullAh bin AbO Mulkiyah bahwa Ibnu Abbis
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meriwayatkan kepadanya dari Nabi Shallalldhu jLlaihi wa Sallam
bahwa beliau mengatakan, 'seolah-olah aku melihat kepadanya,

ia hitam, berkaki bengkok, menguranginya (Ka'bah) batu demi
batu."'Al-Bukhffri sendiri dan ia meriwayatkan dari'IJmar bin Ali
al-Ghalis dari Jubair dan ia adalah Sa'id al-QathAn.

Al-HAfizh Ab0 Bakar al-Bazzir berkata, "Muhammad ibnul-
MutsannA meriwayatkan kepada kami dari Ab0 'Amir dari Abdu
al-'Aziz dari Tsaur dari Abfi al-Ghaits dari AbO Hurairah dari
Nabi Shallalldhu )4laihi wa Sallam bahwa beliau mengatakan, 'Dzu
Suwaiqatain dari Habasyah menghancurkan Baituilah.'"

Diriwayatkan oleh Muslim dari Qutaibah bin Sa'id dari Abdu al-
' Aziz bin Muhammad ad-DarAwardi.

lsyarat Nabawiyyah Seputar Keluarnya Seorang
Zalim dari Qahthdn Sebelum Terjadinya Kiamat

Dengan sanad ini diriwayatkan bahwa RasCrlullffh Shallalldhu
j4laihi uta Sallam bersabda, 'Tidak akan terjadi Kiamat hingga

seorang laki-laki keluar dari Qahthdn menggiring orang-orang dengan

tongkatnya."

Diriwayatkan oleh al-BukhAri dari Abdu al-'Aziz bin Sulaimdn
bin BilAl dan Muslim meriwayatkan dari Qutaibah dari Abdu al-
'Aziz ad-DarAwardi, keduanya dari Tsaur bin Yazid ad-Daili dari
Abfr al-Ghaits Salim, pelayan Ibnu Muthi'dari AbO Hurairah, dari
Nabi ShallailAhu i4laihi wa Sallam,lalu menyebutkan hadits dengan

redaksi yang sama.

Bisa jadi, laki-laki ini adalah Dzu Suwaiqatain dan bisa jadi orang
lain, karena laki-laki ini dari QahthAn sementara ia dari Habasyah,

wallahu a'lam.

i
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Imf,m Ahmad mengatakan, 'Ab0 Bakar al-Hana{i meriwayatkan
kepada kami dari Abdu al-Hamid bin Ja'far dari 'Umar ibnul-
Hakam al-AnshAri dari Ab0 Hurairah bahwa RasfflullAh Shallalldhu

i4laihi zaa Sallam bersabda, 'Tidak akan pergi malam dan siang

hingga seorang laki-laki dari kalangan pelajtan berkuasa dan ia disebut

Jahjdh;"

Diriwayatkan oleh Muslim dari Muhammad bin BisyAr dari AbO

Bakar al-Hanafi. Ada kemungkinan ini adalah nama dari Dzu
Suwaiqatain orang Habasyah, zaallahu a'lam.

ImAm Ahmad telah berkata, "Hasan meriwayatkan kepada kami
dari Ibnu Luhai'ah dari Ab0 az-Zubar dari JAbir bahwa 'Umar

ibnul-Khaththab meriwayatkan kepadanya bahwa ia mendengar

Ras0lullAh ShallailAhu i{laihi wa Sallam bersabda, 'Penduduk

Makkah akan keluar, hemudian tidak ada yang melewatinya atau tidak

dilintasi hecuali hanya sedikit. Lalu ia penuh dan dibangury hemudian

mereka keluar darinya dan tidak kembali lagz kepadanlta selamanya."'

Dajial tidak Berani Memasuki
Makkah dan Madinah

\
Madinah adalah tempat tinggal Ras0lullAh Shallallihu Alaihi wa

Sallam. Telah disebutkan dalam Shahih sebagaimana yang telah

disebutkan di depan bahwa Dajjal tidak akan bisa masuk Makkah
dan Madinah, serta di celah-celah Madinah terdapat para malaikat
yang menjaganya dari Dajjal agar tidak memasukinya. Dalam
Shahih al-BukhAri disebutkan hadits dari MAlik dari Nu'aim al-
Mujammar dari Abff Hurairah bahwa RasfilullAh Shallalldhu i4laihi
zaa Sallam bersabda, "Madinah tidak dimasuki oleh al-Masih Dajjal
dan tidak pula utabah." (

ffi
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Telah dijelaskan di depan bahwa ia tinggal di daerah dekat Madinah
lalu ia dan penduduknya diguncang tiga kali guncangan, maka

keluarlah setiap orang munafik laki-laki dan wanita, serta orang
fasik laki-laki dan wanita kepadanya. Sementara setiap orang
mukmin laki-laki dan wanita dan muslim laki-laki dan wanita
tetap di dalamnya. Maka hari itu disebut dengan Hari Pembersihan

(Taum al-Khaldsh). Sesungguhnya kebanyakan yang keluar
kepadanya adalah wanita. Dan ia sebagaimana yang dikatakan

oleh Rasfilull?th,'Madinah adalah tha/bah, hilang keburukannya dan

tinggallah kebaikannya;'

Maksudnya adalah bahwa Madinah ramai pada masa Dajjal, begitu
pula pada masa 'isd Putra Maryam rasul All6h. Hingga ia wafat

dan dikuburkan di sana. Kemudian orang-orang keluar setelah itu,
seperti yang telah dijelaskan.

Sebagaimana yang dikatakan oleh Imdm Ahmad bahwa YahyA

bin Ish6q meriwayatkan kepada kami dari Ibnu Luhai'ah dari
Abfi az-Zubair dari JAbir, ia mengatakan, "(Jmar ibnul-KhaththAb
meriwayatkan kepadaku bahwa ia mendengar Ras0lulldh Shallalldhu

i4laihi uta Sallam bersabda, 'Ahan ada seseorang lang berjalan di
kebun-kebun Madinah dan berkata, 'Di tanah yng hijau ini dahulu

pernah ada orang-orang muslim yang banltak.""

ImAm Ahmad mengatakan, "Hasan tidak mengeluarkannya kecuali

dari Jdbir." Ahmad sendiri.

Keluarnya Binatang Melata dari Dalam Perut
Bumi dan Bisa Berbicara kepada Manusia

AIah Ta'Ahberfirman,
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Y4qljs Gaili
" Dan apabila perkataan telah jatuh atas mereka, Kami keluarkan sejenis

binatang melata dari bumi yang akan mengatakan kepada mereka bahua
sesungguhnya manusia dahulu tidak yakin kepada ayat-ayat Rami."

(QS. an-NamllaT): az)

Telah kami bahas mengenai hal-hal yang menyangkut ayat mulia
ini dalam kitab tafsir kami dan di sana telah kami sebutkan pula
hadits-hadits yang berkaitan dengannya, yang hal tersebut sudah

cukup, yang apabila ditulis di sini semua adalah sangat bagus dan

segala puji adalah milik AllAh.

Ibnu AbbAs, al-Hasan, dan QatAdah mengatakan mengenai tafsir
dari "mengatakan kepada mereka", yaitu benar-benar berbicara
kepada mereka. Dibenarkan oleh Ibnu Jarir bahwa binatang
tersebut berbicara kepada mereka dan mengatakan "bahwa

sesungguhnya manusia dahulu tidak yakin kepada ayat-ayatKami."

Ia menceritakan dari Ali dan Atha' dan hal ini perlu diteliti. Juga

dari lbnu AbbAs, berbicara kepada mereka yaitu melukai mereka,

menulis di kening orang-orang kafir dengan tulisan kafir, dan

di atas kening o.r.rg-o.uig beriman dengan tulisan mukmin,
serta dengan begitu ia berbicara kepada mereka dan menjelaskan

kepada mereka. Pendapat ini terbagi menjadi dua, yang kuat dan

hasan adalah mengumpulkan antara keduanya. Hanya Allah yang

Mahatahu.

Sepuluh Tanda Sebelum Terjadinya Kiamat

Di depan telah disebutkan hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad,
Muslim dan pemilik Sunan-Sunan dari Abff Syuraihah Hudzaifah

bin Asyad bahwa Ras0lullAh Shallalldhu Alaihi u;a Sallambersabda,

-lr/
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'Tidak akan terjadi Kiantat hrnggo kalian melihat sepuluh tanda-

tanda, yaitu terbitnya matahari dari barat, asap, binatang melata,

keluarnya Tajir.j dan Majfij, keluarnjta Da11at" keluarryta 'isd Putra
Maryam, tiga gerhana (di Baral Timur dan dijazirah Arab), api yang

keluar dari dasar Adn yang menggtring manusia atau mengumpulkan

manusia, yng ia bermalam bersama mereka sebagaimana mereka tidur
dan beristirahat di uaktu siang sebagaimana mtreka beristirahat di
waktu siang)'

Muslim mempunyai hadits al-'Ali' dari ayahnya dari AbCr Hurairah
bahwa Ras0lullih Shallalldhu i4laihi zaa Sallambersabda, " Segeralah

dengan amalan sebelum enam peristiwq yaitu terbitrya matahari dari
barat, Dajjal, asap, binatang melata dari bumi, perkara umum dan

perkara khusus dari kalian."

Ibnu MAjah meriwayatkan dari Harmalah dari lbnu Wahab dari
Amrff ibnul-Hirits dan [bnu Luhai'ah dari Yazid bin Abff Habib
dari SinAn dari Sa'ad dari Anas bahwa RasfflullAh Shallalldhu i4taihi
ua Sallam bersabda, "Bersegeralah dengan amalan sebelum enam

perkara, yaitu terbitnya matahari dari barat, asap, binatang nulata,

Da11al, urusan pribadi kalian dan perkara ulnurn." Ibnu MAjah sendiri
dari arah ini.

Abff DAwud ath-Thayilisi mengatakan dari Thalhah bin Amr0
dan Jarir bin Hizim.

Sementara Thalhah berkata, 'AbdullAh bin 'UbaidullAh bin 'Umar

meriwayatkan kepadaku bahwa Ibnu ath-Thufail meriwayatkan
kepadanya dari Hudzaifah bin Asyad al-Ghifhri AbCr Syuraihah."

Sedangkan Jarir mengatakan dari AbdullAh bin 'UbaidullAh dari
seorang laki-laki dari AbdullAh bin Mas'fid.

Hadits Thalhah lebih sempurna dan lebih bagus. Ia mengatakan

bahwa Ras0lullAh Shallalldhu )4laihi zaa Sallam menyebutkan

mengenai binatang melata dan berkata," Ia keluar tiga kali. Ia keluar
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sekali di ujung desa dan yng jantannya tidak mzmasuki dtsa laitu
Makkah- kemudian bersernbunyi dalam waktu yang lama. Kemudian

keluar lagi selain dari yng pertama maka yang jantan dari mereka

nxenyerang penduduk desa dan memasuki desa, yaitu Makkah."

RasfilullAh thallalldhu Alaihi wa Sallambersabda, "Kemudian ketika

orang-orang berada di dalam masjid yang paling terhormat dan mulia di
sisi Alldh Masjid al-Haram" binatang melata tidak mengganggu mereka,

hanya saja ia bersuara di antara Rukun dan Maqam. Ia mengibaskan

debu dari kepalanya. Orang-orang pun berlarian darinya berpencar

secara bersamaan, maka beberapa orang lang beriman tetap teguh dan

mereka mengetahui bahzua orang-orang itu tidak akan melemahkan

AilAh. Maha ia pun mendekat kepada mereka dan zaajah mereka pun

bersinar hingga menjadi seperti bintang yang bercahala, maha ia masuk

ke bumi sehingga tidak bisa ditemukan oleh seseorang yang mencarinya

dan tidak pula seseorang yang berlari bisa selamat darinya. Sehingga

seseorang meminta perlindungan darinya dalam shalat, maka ia pun

mendatanginya dari belakangrya dan berkata,'Wahai Fulaq sekarang

engkau shalat?' Maka ia pun menghadap ke arahnla dan ia meracuninya

di wajahnya kemudianpergi. Manusia berserikat dalam harta benda dan

berteman di daerah-daerah. Orang muhmin mengenal orang kafir, s ampa i
seorang muhmin berkata, 'Wahai kafir, tunaikan untukku hakku.' Dan

seorang kafir pun berhata,'Wahai mukmin, tunaikan untukku hakku."'

Demikianlah hadits yang diriwayatkan madil dari arah ini dengan

kandungan seperti ini dan di dalamnya terdapat slfat gharib.

Ibnu Jarir meriwayatkan dari dua jalan, dari Hudzaifah bin Asyad

mar{O', dan dari Hudzaifah ibnul-YamAn marfCr' dan di dalamnya

dijelaskan bahwa hal tersebut terjadi pada masa 'isA Putra Maryam,

dan ia sedang thawaf di Bait. Akan tetapi, sanadnya ada yang perlu

diteliti, wallahu a'lam.

Ibnu Mdjah berkata, 'AbCr GhasAn Muhammad bin 'Umar

meriwayatkan kepada kami dari AbO Tumailah dari KhAlid bin

'Ubaid dari AbdullAh bin Buraidah dari ayahnya, ra mengatakan,
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'Ras0lullAh ShallallAhu i4laihi zaa Sallam pergi denganku ke

sebuah tempat di desa dekat dengan Makkah. Ketika sampai di
sebuah tempat yang tanahnya kering dan di sekitarnya berpasir,

Ras0lullih ShallailAhu i4laihi wa Sallam bersabda, 'Binatang melata

keluar dari tempat ini.' Maka ketika diukur ia satu jengkal.' Ibnu
Buraidah berkata, 'Kemudian aku menunaikan haji setelah itu
dan ia menunjukkan kami ke tempat itu, dan ternyata ia diukur
dengan tongkat ini begini dan begini, yaitu setiap waktu berjalan
ia bertambah luas hingga saat ia keluar. Wallahu a'lam."'

Abdu ar-Razdq mengatakan dari Ma'mar dari patAdah bahwa Ibnu
AbbAs berkata, "Ia adalah binatang melata yang berbulu halus dan

mempunyai empat kaki, keluar dari sebagian lembah TihAmah."

Diriwayatkan oleh Sa'id bin Mansh0r dari 'Utsmin bin Mathar
dari patAdah dari Ibnu Abbds, seperti itu.

Ibnu Abfi HAtim berkata, "Ubay meriwayatkan kepada kami dari
AbdullAh bin RauhA' dari Fudhail bin Marz0q dari Athiyah bahwa

AbdullAh berkata, 'Binatang melata keluar dari puncak Shafh seperti

larinya kuda selamatiga hari, dan tidak keluar sepertiganya."'

Dari AbdullAh bin Amrff, dia mengatakan, "Binatang melata keluar

dari bawah batu di puncak Bukit JiyAd dan ia menghadap ke timur.
Maka ia berteriak satu teriakan yang menembusnya. Kemudian

menghadap ke Syim dan berteriak dengan satu teriakan yang
menembusnya. Kemudian menghadap ke Yaman dan berteriak
dengan satu teriakan yang menembusnya. Lalu ia pergi ke

Makkah dan sampai di 'Usfhn (wilayah dekat kota Makkah)." Lalu
dikatakan, "Kemudian apa?" Ia mengatakan, "Kemudian aku tidak
tahu." Diriwayatkan pula bahwa ia mengatakan, "Binatang melata

keluar dari bawah Sadfim, yaitu kota kaum L0th." lni merupakan

riwayat yang saling bertentangan. Wallahu a'lam.

Diriwayatkan dari Abfi ath-Thufail bahwa ia mengatakan, "Binatang

melata keluar dari Sha{h atau Marwa." Oleh al-Baihaqi.
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Ibnu Abfi HAtim mengatakan, "Ubay meriwayatkan kepada

kami dari AbCr Shalih 
-asisten 

al-Laits- dari Mu'Awiyah bin

Shalih dari Ab0 Maryam bahwa ia mendengar AbO Hurairah

berkata, 'Sesungguhnya pada binatang melata terdapat semua

warna. Di antara kedua tanduknya terdapat satu farsakh untuk

penunggang."'

Dari Arnir al-Mu'minin Ali bin Abir Thalib ra., ia mengatakan,

"sesungguhnya ia adalah binatang melata yang mempunyai kepala

dan bulu halus serta kuku. Ia mempunyai ekor dan jenggot. Ia

keluar seperti kuda yang unggul sebanyak tiga, dan tidak keluar

dua pertiganya."

Diriwayatkan oleh Ibnu Ab0 Hf,tim.

Ibnu Jarih berkata dari Ab0 az-Zubair bahwa ia menyebutkan ciri-
ciri binatang tersebut dan mengatakan kepalanya seperti kepala

sapi jantan. Mata seperti mata babi. Telinganya seperti telinga

gajah. Tanduknya seperti tanduk kijang, lehernya seperti leher

burung unta, dadanya seperti dada singa, warnanya seperti warna

harimau, panggulnya seperti panggul kucing, ekornya seperti

ekor kambing kibas, kakinya seperti kaki unta, di antara dua sendi

tulang sepanjang sepuluh\ lengan. Ia keluar dengan membawa

tongkat MCrsA dan cincin SulaimAn.

Maka tidak ada seorang mukmin pun melainkan ia membuat titik
di wajahnya dengan tongkat MCrsA, titik berwana putih. Lalu titik
tersebut menyebar sehingga membuat wajahnya menjadi putih dan

tidak ada seorang kafir pun melainkan ia membuat titik di wajahnya

berwarna hitam dengan cincin Sulaimtn. Kemudian titik tersebut

menyebar sehingga membuat wajahnya menjadi hitam. Sampai

orang-orang berjual beli di pasar mereka berkata, "Berapa harga

ini wahai mukmin?", dan, "berapa harga ini wahai kafirP" Bahkan,

sebuah keluarga duduk bersama di meja makan, lalu mereka pun

mengetahui orang mukmin dan kafir dari mereka.
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Kemudian binatang melata tersebut berbicara kepada mereka,
"Wahai fulan, bergembiralah! Engkau termasuk penduduk surga.,,

Lalu berbicara kepada selainnya, "Wahai Fulan, engkau termasuk
penduduk neraka." Itulah firman Allah Tb'dla,

Jlili
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" Dan apabila perkataan telah jatuh atas mereka, Kanti keruarkan sejenis

binatang melata dari bumi yang akan mengatakan kepada mereka bahwa

sesungguhn2a manusia dahulu tidak yakin kepada ayat-ayat Kanri."
(QS. an-Naml lz7): az)

Telah kami sebutkan di depan bahwa binatang melata membunuh
Iblis yang terkutuk dan itulah yang diriwayatkan oleh Nu,aim
bin HimAd dalam Kitab al-Fitan dan al-Malahimyang ditulisnya,
zaallahu a'lam.

Muslim mengatakan, 'Abff Bakar bin AbO Syaibah meriwayatkan
kepada kami dari Muhammad bin Bisyar dari Abff Hayyan dari Abfi
Zur'ah dari AbdullAh bin Amr0, ia mengatakan, Aku hapal dari
Ras0lullAh shallalhhu i4laihi wa sallam sebuah hadits yang aku
tidak melupakannya. Aku mendengar beliau berkata, 'sesungguhnya

tanda yang pertanta kali keluar adalah terbitnya matahari dari sebelah

barat dan keluarnya binatang melata kepada manusia di zaahtu dhuha.

Maka lang nlana dari keduanya datang terlebih dahulu akan segera

datang salah satu yang lain setelah itu, dalaru jangka zaaktu yang
dekat.""

Maksudnya adalah awal dari tanda-tanda yang tidak lazim.
Sementara Dajjal, turunnya 'isA as. dari langit sebelum itu,
keluarnya Ya'j0j dan Ma'j0j, maka semua itu termasuk hal-hal
yang lazim, karena mereka adalah manusia yang bisa disaksika,

.e-9 c,4rt G r,St;S L;';i w
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dan juga permisalan seperti itu sudah biasa. Namun keluarnya

binatang yang berbentuk tidak wajar dan berbicara dengan

manusia serta menandai mereka dengan keimanan serta kekafiran

mereka, maka hal ini merupakan perkara yang tidak lazim, dan

itu termasuk dari ayat-ayat bumi. Seperti terbitnya matahari dari

sebelah barat yang berbeda dengan kebiasaannya yang lazim, yang

merupakan awal tanda-tanda langit.

Matahari Terbit dari Arah Barat

Lll?th Ta' dla berfi r man,
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"Tang mereka nanti-nanti tidak lain hanjtalah kedatangan malaikat

kepada mereka (untuh mencabut nleua mereka), atau kedatangan

Tuhanmu atau hedatangan sebagian tanda-tanda Tuhanmu. Pada

hari itu tidaklah bermanfaat lagi iman seseorang lang belum beriman

sebelum it4 atau dia (belum) mengusahakan kebaikan dengan imannlta.

Katakanlah, 'Tunggulah olehmu sesungguhnya kami pun menunggu

(pula):" (QS. al-An:flm [o]: rd8)

ImAm Ahmad mengatakan, "Waki' meriwayatkan kepada kami dari

Ibnu AbO LailA dari Athiyah al-'Au{i dari AbO Sa'id al-Khudri dari

Nabi thallalldhu )4laihi zaa Sallam mengenai, 'Pada hari itu tidaklah
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bermanfaat lagi iman seseorang.' Beliau mengatakan, 'Terbitnya

matahari dari sebelah barat."'

At-Tirmidzi meriwayatkan dari Sufyin bin Waki dari ayahnya

seperti itu. Ia mengatakan ghartb. Telah diriwayatkan pula oleh

sebagian orang dan tidak membuatnya rua(tr.'.

Imdm al-BukhAri mengatakan mengenai tafsir ayat ini bahwa

MCrsi bin IsmA'il meriwayatkan kepada kami dari Abdu al-Wdhid
dari'Imirah dari Ab0 Zur'ah dari Ab0 Hurairah bahwa Ras0lulldh

Shallalldhu Alaihi ua Sallam bersabda, "Tidak akan terjadi Kiamat

hingga matahari terbit dari sebelah barat. Apabila melihat hal tersebut,

orang-orang pun beriman kepada Penciptanya. Maka saat itulah tidak

berguna lagi iman seseorang lang belum beriman sebelumnjta." Telah
dikeluarkan oleh sebagianjamaah kecuali at-Tirmidzi, dari berbagai

jalan dari 'ImArah ibnul-Qa'qA'bin Syabramah dari Ab0 Zur'ah bin

Amr0 bin Jarir dari Abfi Hurairah marJil seperti itu.

Al-BukhAri berkata, "lshAq meriwayatkan kepada kami dari Abdu
ar-Razdq dari Ma'mar dari HisyAm bin Munabbih dari Abff
Hurairah bahwa Ras0lullAh Shallalldhu i4laihi wa Sallam bersabda,
'Tidak akan terjadi Kiamat hirugga matahari terbit dari sebelah barat.

Apabila ia telah terbit dan orang-orang melihatnya, ruereka sernuanja

beriman dan saat itulah tidak lagt berguna iman seseorang bagt dirtnya

sendiri."'Kemudian beliau membaca ayat ini.

Demikian pula yang diriwayatkan oleh Muslim dari Muhammad
bin RAfi' dari Abdu ar-RazAq bin HamAm ash-Shan'dni dan

Muslim sendirian yang mengeluarkannya dari jalan al-'Ald' bin
AbdurrahmAn bin Ya'qfib dari ayahnya dari Ab0 Hurairah.

Ahmad mengatakan, 'Waki' meriwayatkan kepada kami dari
Fudhail bin GhazwAn dari Ab0 HAzim Salm6n dari Ab0 Hurairah
bahwa Ras0lullAh Shallalldhu i4laihi zua Sallam bersabda, 'Tiga hal

yang apabila telah keluar tidak lagi bermanfaat iman seseorang lang
belum beriman sebelumnya atau berbuat kebaikan dengan keimanannya,
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yaitu terbitnya matahari dari sebelah barat, Dajial dan keluarnya

binatang bumi."'

Diriwayatkan oleh Muslim dari AbCr Bakar bin Abfi Syaibah dan

Zuhair bin Harb dari Waki' seperti itu. Diriwayatkan pula oleh

Muslim, at-Tirmidzi, dan Ibnu Jarir dari berbagai arah dari Fudhail

bin GhazwAn seperti itu.

Sikap yang Mesti Ditegakkan

Terdapat riwayat dari berbagai jalan, dari Abir Hurairah dan

dari jamaah para sahabat juga. Diriwayatkan dari Abfi Syuraihah

Hudzaifah bin Asyad dari Rasfilullkh ShallailAhu )4laihi wa Sallam

bahwa beliau bersabda, "Tidak akan teriadi Kiamat hingga kalian

melihat sepuluh tanda-tanda, yaitu terbitnya matahari dari sebelah

barat, binatang melata, keluarnya I:ajfi.j dan Majfij, keluarnya 'isd

Putra Maryam" Daljal, dan tiga gerhana (gerhana di timur, gerhana

di barat, dan gerhana di Jazirah Arab), api yang keluar dari dasar Adn

yng menggiring 
-mengumpulkan- 

manusia, ia bermalam bersama

mereka sebagaimana mereka tidur di m.alam hari dan beristirahat di

waktu siang bersama mereka sebagatmana mereka beristirahat di waktu

siang!' \

Diriwayatkan oleh Ahmad, Muslim dan pemilik Sunan, sebagaimana

yang disebutkan di depan yang tidak hanya satu kali.

Riwayat Muslim dari hadits al-'AlA' dari ayahnya dari Abfi

Hurairah dan hadits QatAdah dari al-Hasan dari Ziydd bin Rabflh

dari Abir Hurairah dari Ras0lulldh Shallalldhu i4laihi wa Sallam

bahwa beliau bersabda, "Bersegeralah kalian deng;an amalan sebelum

enam perkara," dan menyebutkan beberapa dari keenam perkara itu,

jtaitu terbitnya matahari dari sebelah barat, asap, serta binatang melata

sebagaimana )ang telah disebutkan di depan.
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Terrnaktub dalam Shahthain dari hadits lbrdh?m bin Taztd bin Syartk

dari ayahnya dari Abtt Dzarr, ia mengataka4 "RasilluilAh thallalhhu
j4laihi zaa Sallam bersabda, Apakah engkau mengetahui kemana

matahari ini pergi apabila telah terbenam?' Aku pun berkata, Aku tidak

tahu.' Beliau berkatq'Sesungguhnya ia berhenti dan bersujud di bawah

)4rasy. Kemudian ia meminta izin dan akan dikatakan, 'Pulanglah

darimana engkau datang!' Dan itulah saat dimana tidak berguna lagi

iman seseorang bagi dirinya sendiri yang sebelurnnya belum beriman

atau berbuat baik dalarn. keimanannya."'

ImAm Ahmad berkata, "IsmA'il bin IbrAhim meriwayatkan kepada

kami dari Ab0 HayAn dari AbO Zur'ah dari Amr0 bin Jarir bahwa

tiga orang dari kaum muslimin duduk di sekitar MarwAn di

Madinah, maka mereka mendengarnya berkata mengenai tanda-

tanda, 'Sesungguhnya yang pertama adalah keluarnya Dajjal.'

Kemudian orang-orang pergi kepada Abdulldh bin Amr0 dan

mereka menyampaikan kepadanya yang mereka dengar dari

MarwAn mengenai tanda-tanda.

Abdull0h pun berkata, 'MarwAn tidak berkata apa-apa. Aku telah

hapal dari RasfilullAh Shallalldhu Alaihi wa Sallamperkataan beliau,
'Sesungguhnya tanda-tanda yang pertama adalah terbitnjta. matahari

dari sebelah barat dan keluarnya. binatang di waktu dhuha. Maka .yang

mana dari keduanya keluar terlebih dahul4 maka yang satunya lagi

akan keluar setelahnya dalant waktu yang dekat."

Kemudian AbdullAh berkata dan ia membaca buku-buku, Aku

mengira yang pertama keluar adalah terbitnya matahari dari

sebelah barat. Itu karena setiap terbenam ia mendatangi Arasy

dan bersujud. Kemudian ia meminta izin untuk kembali sarnpai

Allah mengizinkannya untuk terbit dari tempat ia terbenarn, maka

ia pun melakukannya sebagimana yang ia lakukan sebelumnya dan

datang di bawah Arasy lalu bersujud. Maka ia kembali meminta

izin untuk kembali dan tidak ada jawaban. Kemudian ia meminta

izin untuk kembali dan tidak ada.jawaban. Manakala malam telah
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pergi sebagaimana yang Allah kehendaki agar ia pergi, matahari

tahu bahwa sesungguhnya apabila ia diizinkan untuk kembali

maka ia tidak akan menemui tempatnya terbit. Ia pun berkata,

'Tuhan... seberapa jauhkah timur, siapakah aku bagi manusia?'

Sehingga ketika ufuk telah menjadi seolah-olah telah dilipat, ia

diizinkan untuk kembali dan dikatakan kepadanya, 'Kembalilah

dari tempatmu dan terbitlah!' Maka ia terbit kepada manusia dari

tempat ia terbenam.'

Kemudian AbdullAh membaca aYat.
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'Tang mereka nanti-nanti tidak lain hanyalah kedatangan malaikat

kepada mereka (unnl mencabut nyawa rnereka) atau hedatangan

(siksa) Tuhanmu diau kedatangan beberapa ayat Tuhanmu' pada

hari datangnya ayat dari Tuhanmu, tidaklah bermaffiat lagi iman

seseorang kepada dirinya sendiri lang belum beriman sebelum itu, atau

dia (belum) mengusahakan kebaikan dalam masa imannla. Katakanlah:

"Tunggulah olehmu Sesungguhnya kamipun menunggu (?ula)"" (9S.

al-An'flm [o]: r5a)

Muslim telah meriwayatkan dalam Shahih-nya, jrgu Ab0 DAwud

dan Ibnu Majah dari hadtts AbCr Hayan Yahyi bin Sa'id bin Hayin

dari Abff Zur'ah dari AbdullAh bin Amrfi, ia berkata, 'Aku hapal

dari Ras0lulllrh Shaltalldhu )4laihi wa Sallam sebuah hadits yang

aku belum melupakannya. Aku mendengar beliau bersabda,
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'sesungguhnya alat lang ?ertarna muncul adalah terbitnya matahari

dari barat dan keluarnya binatang kepada manusia di waktu dhuha.

Maka siapa yang lebih dulu keluar dari keduanya sebelum yang satunya

maka yang satu lagi akan datang setelahnya dalam waktu yang dekat."'

Telah kami sebutkan pula bahwa maksud dari ayat-ayat di sini

adalah ayat yang tidak lazim, yang ia menyalahi kebiasaan

yang telah tetap. Binatang yang berbicara kepada manusia dan

mengenali serta menetapkan orang kafir dan mukmin dari mereka,

juga terbitnya matahari dari barat, adalah perkara yang sangat

luar biasa. Ini merupakan ayat pertama dari bumi dan merupakan

ayat pertama dari langit. AbdullXh bin Amr0 telah menyangka

bahwa terbitnya matahari dari sebelah barat lebih dulu daripada

keluarnya binatang melata dan hal tersebut bisa saja dan tepat,

utallahu a'lam.

Telah disebutkan hadits ghar?bmensenai hal itu yang diriwayatkan

oleh al-HAfizh AbO al-Qdsim ath-Thabr6ni dalam Majma'-nya, ia

mengatakan, 'Ahmad bin Yahyd bin KhAlid bin HayAn ar-Raqi

meriwayatkan kepadaku dari IshAq bin Ibrflhim bin Bariq al-

Himshi dari 'Utsm6n bin Sa'id bin Katsir bin DinAr dari Ibnu

Luhai'ah dari Hayin bin AbdullAh dari Abfi Abdurrahmfln al-

Hubuli dari Abdulldh bin Amr0 ibnul-'Ash bahwa Ras0lullAh

Shallalhhu Alaihi wa Sallam bersabda, 'Apabila matahari telah terbit

dari sebelah barat lblis tersungkur dan bersujud seraya berseru dengan

keras, 'Tuhan... perintahlah aku untuk bersujud kepada siapa saja yang

Engkau kehendaki.' Maka berkumpul para pengikutnya kepadanya dan

mereka berkata kepadanya, 'Wahai tuan kami, rintihan apakah ini?'

Dia pun berkata, 'sesungguhnya aku telah meminta kepada Tuhanku

supaya menangguhkan aku sam.pai waktu yng telah ditentukan.'

Kemudian binatang melata keluar dari lereng ShoJA. Maka langkah

pertamanjta ia jatuhkan di Anthakiyalr" kemudian ia mendatangi lblis

dan menamparnla."'

lnt ghar?b sekali dan dalam periwayatannya secara marfCr' terdapat

pengingkaran. Mungkin saja ini adalah dari dua teman yang

ditemui oleh AbdullAh bin Amrir pada Hari YarmCrk dari buku-

buku Ahli Kitab dan ia telah banyak meriwayatkan dari keduanya

sesuatu yang gharib (asing).

Telah dijelaskan di depan dalam khabar Ibnu Mas'0d yang

diriwayatkan oleh Nu'aim bin HimAd dalam al-Fitan bahwa

binatang melata membunuh Iblis dan ini merupakan khabar yang

paling ghartb, utallahu a'lam.

Dalam hadits Thalcrt bin 'UbAd dari tradhilah bin Jubair dari

Abir UmAmah Shudi bin AjlAn, ia mengatakan bahwa Rasfilulldh

ShallallAhu j4laihi zaa Sallam bersabda, "Sesungguhnya aitat pertama

adalah terbitryta matahari dari sebelah barat."

Masih Ada Sebagian Kaum Muslim yang Bangun
Malam untuk Beribadah, Sampai Matahari Terbit

dari Arah Barat

Al-Hdfizh AbO Bakar bin Mardawiyah berkata dalam Tafsir-nya,

"Muhammad bin Ali bilDuhaim meriwayatkan kepada kami dari

Ahmad bin H6zim bin Ab0 Ghazwah dari Dhardr bin Shard dari

Ibnu Fudhail dari SulaimAn bin Yazid dari AbdullAh bin Abff Au{i,

ia mengatakan, Aku mendengar RasCrlullAh Shallalldhu Alaihi uta

Sallam bersabda, 'sungguh akan datang hepada manusia satu malam

yang sebanding dengan tiga malam kalian ini. Maka pada saat itu

orang-orang yang melakukan ibadah sunnah pun mengetahuinya. Salah

satu dari mereka bangun dan membaca kitabnya lalu tidur, keruudian

bangun dan membaca kitabnya lalu tidur. Manakala mereka seperti itu

orang-orang berteriak sebagian kepada sebagian yang lain dan berkata,

i4pa ini?' Mereka pun terkejut dan segera ke masjid-masjid. Saat itulah
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matahari telah terbit dari barat, hingga ketika telah sam.pai di tengah-

tengah langit, ia kembali dan terbit dari tempatrya terbit (timur)!
RasfflullAh Shallalldhu i4laihi zua Sallam bersabda, 'Maka pada saat

itu tidak lagi berguna iman seseorang bagi dirinya sendiri."'

Kemudian Ibnu Mardawiyah menukil dari jalan SufyAn ats-Tsauri

dari Manshffr dari Rabi'i dari Hudzaifah, ia rnengatakan, 'Aku

bertanya kepada RasfflullAh Shallalldhu )4laihi zaa Sallam, Apakah

tanda matahari akan terbit dari sebelah barat?' Beliau bersabda,

'Malam itu menjadi panjang sehingga seperti dua malam. Maka

bangunlah orang-orangyang shalat pada malam itu. Mereka melakukan

apa-apa yang biasa mereka kerjakan sebelumnya. Bintang-bintang pun

tidak terlihat dan telah meninggalkan tempatryta. Lalu mereka tidur,

kemudian bangun dan mendirikan shalat. Lalu kembali tidur dan

kemudian bangun. Maka mereka rnerasakan tidur mereka yang panlang

ketika malam bertambah panjang. Orang-orang pun terkelut karena

mereka tidak mendapati pagi. Manakala mereka menanti terbitnya

matahari dari tirnur, saat itulah ia terbit dari sebelah barat. Dan ketika

orang-orang melihatnya mereka pun beriman dan tidak berguna lagi

iman mereka bagi mereka."'

Al-HAfizh Abff Bakar al-Baihaqi mengatakan dalam al-Ba'tsu wa

an-Nusy0r, 'Ab0 al-Hasan Muhammad ibnul-Husain bin DAwud

al-Ulwi dari Abfr Nashr Muhammad bin Hamdawiyah bin Sahal

al-Marwazi dari AbdultAh bin HimAd al-Amali dari Muhammad

bin 'ImrAn dari Ubay dari Ibnu AbCr Lailfl dari IsmA'il bin RajA'

dari Sa'ad bin IyAs dari AbdullAh bin Mas'ird. Pada suatu hari

ia berkata kepada tamu-tamunya, Apakah kalian melihat firman

Allah Ta'Ala (QS. al-Kahfi [t8]: 86), 'Matahari terbenam di dalam

laut yang berluntpur hitam.' Apa maksud dari ayat ini?' Mereka

mengatakan, AllAh dan Rasul-Nya lebih mengetahui.'

Ia berkata,'Sesungguhnya ia terbenam dan bersujud kepada-Nya,

mensucikan dan mengagungkan-Nya. Kemudian ia berada di bawah

il

Kahasra Kramat

Arasy. Maka ketika waktu terbitnya telah datang ia pun bersujud

kepada-Nya, mensucikan dan mengagungkan-Nya. Kemudian ia

meminta izin. Pada hari dimana ia ditahan, ia pun bersujud kepada-

Nya, mensucikan dan mengagungkan-Nya, kemudian meminta

izin kepada-Nyu. Lalu dikatakan kepadanya, 'Tunggulah!' Maka ia

ditahan selama seperti waktu dua malam.'

Maka orang-orang yang rajin beribadah pun terkejut dan seorang

laki-laki pada malam itu memanggil tetangganya, 'Wahai fulan,

apa yang terjadi pada kita pada malam ini? Aku telah tidur sampai

puas, aku juga telah shalat sampai lelah.' Kemudian dikatakan

kepada matahari, 'Terbitlah dari tempat engkau terbenam!'Maka

pada hari itu,
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'Tang mereka nanti-nanti tidak lain hanyalah kedatangan malaikat

kepada mereka (untuk ruencabut n)/au)a mereka) atau kedatangan

(siksa) Tuhanmu atau kedatangan beberapa altat Tuhanmu. pada

hari datangnya ayat dari Tuhanmu, tidaklah bermanfaat lagi iman

seseorang kepada dirtnya sendiri yang belum beriman sebelum itu, atau

dia (belum) mzngusahakan hebaikan dalam masa imannlta. Katakanlah:

"Tunggulah olehmu Sesungguhnya kamipun rnenunggu (?ula)a."" (QS.

al-An'flm [6]: r5s)
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Perintah Berhijrah Akan Tetap Berlaku, Selama
Musuh yang Memerangi Umat lslam Masih Ada

ImAm Ahmad berkata, 'Al-Hakam bin NAfi'meriwayatkan kepada

kami dari IsmA'il bin AyyAsy dari Dhamdham bin Zur'ah dari

Syuraih bin 'Ubaid dari Milik bin 'Amir dari Ibnu Sa'adi bahwa

RasirlullAh ShallailAhu i4laihi wa Sallam bersabda, 'Tidak akan

terhenti hijrah selama masih ada musuh yang memerangi.' Lalu

Mu'Awiyah, AbdurrahmAn bin Auf dan AbdullAh bin Amrii ibnul-
'Ash mengatakan bahwa Ras0lullflh Shaltaltdhu i4laihi wa Sallam

bersabda, 'Sesungguhnya hijrah dua bagian, satunya adalah berhtjrah

meninggalkan kejahatan dan satunjta berhijrah kepada Alldh dan Rasul-

Nya. Tidak akan terputus selama tobat diterima. Sesungguhnya tobat

akan trtap diterima sam.pai matahari terbit dari sebelah barat. Maka

apabila telah terbit dari barat, hati ditetapkan di atas keadaannya pada

saat itu dan amal perbuatan manusia pun telah selesai."' Sanad ini

sangat bagus dan kuat tetapi para pemilik kitab-kitab belum ada

yang mengeluarkannya.

Dalam hadits yang diriwayatkan oleh ImAm Ahmad dan at-

Tirmidzi yang juga telah ia benarkan. Diriwayatkan pula oleh

an-NasA'i dan Ibnu M6iah dari jalan 'Ashim bin Abir an-Nujfid

dari Zar bin Hubaisy dari ShafwAn bin AsAl, dia mengatakan,

'Aku mendengar RasfflullAh Shallallhhu i4laihi ua Sallam bersabda,

'Sesungguhnya AilAh membuka pintu dari arah tempat terbenam yang

luasnya tujuh puluh 
-atau 

beliau berkata- empat puluh tahun untuk

tobat. Kemudian tidak diutup sampai matahari terbit darinjta."'

Hadits-h adits ini mutart atir dikuatkan dengan ayat-ay at yan g mulia

sebagai dalil bahwa iman atau tobat yang terjadi setelah terbitnya

matahari dari sebelah barat tidak akan diterima. Wallahu a'lam.

Karena hal tersebut merupakan tanda dan syarat dari Kiamat yang

paling besar, yang menunjukkan bahwa Kiamat sudah dekat dan

Rahasia Kiamat

akan terjadi, maka pada hari itu diberlakukan hukum yang berlaku

pada Hari Kiamat.

Sebagaimana Allih Ta'Ab telah berfirman,
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"Tang mereka nanti-nanti tidak lain hanyalah kedatangan malaikat

kepada mereka (untuk mencabut nyawa mereka), atau kedatangan

Tuhanmu atau kedatangan sebagian tanda-tanda Tuhanntu. Tidaklah

bermanfaat lagi iman seseorang yang belum beriman sebelum itu." (QS.

al-An'flm [e]: t5s)
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"Maka iman mereka tiada berguna bagi mereka tatkala mereha telah

melihat siksa Kami. Itulah sunnah Alldh yng telah berlaku terhadap

hamba-hantba-N1a. Dan di waktu itu binasalah orang-orang kaftr"

(QS. al-Mu'min [+o]: s5)
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,, Tidak ada seorang pun dari Ahli Kitab, kecuali akan beriman kepadanya

(,isd) sebetum kematiannya. Dan di Hari Kiamat nanti 'tsh itu akan

menjadi saksi terhadap mereka)' (QS. an-Nisi' [+]: r59)

Yaitu, sebelum kematian'isA. Setelah ia turun, seluruh Ahli Kitab

akan beriman kepadanya, keimanan yang niscaya. Maksudnya,

mereka membuktikan bahwa ia adalah hamba A[ah dan rasul-Nya.

orang-orang Nasrani pun mengetahui kedustaan dalam sangkaan

mereka akan ketuhanan dan kenabian kepada dirinya. Sementara

orang Yahudi, mereka mengetahui sesungguhnya ia adalah utusan

dari AllAh dan bukan anak seorang pezina sebagaimana yang

dikatakan para pendosa dari mereka. Atas mereka laknat AllAh dan

kemarahan-Nyr.

Asap yang Akan Muncul Sebelum Kiamat

A[ah Ta'dlaberfirman,

"s*o 
+,ry 9o"- i-tAi jE &;-;Jts

br,r, (,t-*t6i tbJ:K 1q1H,i et;; ru;

'--y;! ,-,l,i-ti\ri+s (l (=,, Lrg $,-l;q ^-*

eri'r,,:.+; $ U;Sii'.3"?i',iW i:* tl. b:nG

"Maka tunggulah hari ketiha langit membawa kabut yang nyata' Tang

meliputi manusia. Inilah azab yang pedih. (Mereka berdoa),'Ta Tuhan .2,
kami, lenjtapkanlah dari kami azab itu. Sesungguhnya kami '*' 
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"Maka tidaklah jtang mereka tunggu-tunggu melainkan Hari Kiamat

yang datang kepada mereka dengan tiba-tiba, karena sesungguhnya telah

datang tanda-tandanya. Maka apakahfaedahnla kesadaran mereka itu

bagi mereka apabila Hari Kiamat sudah datang)' (QS. Muhammad

[+z]: ts)

Al-Baihaqi telah meriwayatkan dari al-Hdkim bahwa ia telah

mengatakan bahwa ayat yang pertama muncul adalah keluarnya

Dajjal, kemudian turunnya 'ist Putra Maryam, kemudian

datangnya Ya'jffj dan Ma'jirj, lalu keluarnya binatang melata dan

kemudian terbitnya matahari dari sebelah barat. Ia mengatakan,
"Karena apabila ia telah terbit dari sebelah barat, semua orang

beriman. Lalu apabila turunnya 'lsA al-Masih adalah sesudah

itu, maka pada waktu itu tidak ada orang kafir, sehingga di sini

ada yang perlu dipertanyakan. Karena keimanan penduduk bumi

pada hari itu tidak lagi berguna. Tidak ada lagi guna keimanan

seseorang bagi dirinya sendiri yang belum beriman sebelum itu.

Barangsiapa yang baru beriman atau bertobat pada hari itu maka

tidak diterima, meskipun ia telah beriman atau bertobat sebelum

itu."

Demikian pula dengan firman Allah Ta'Ah dalam kisah turunnya
'tsA di Akhir Zaman,
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beriman.' Bagaimanakah mtreka dapat menerima peringatan, pada.hat

telah datang kepada mereka seorang rasul yang memberi penjelasan,

kemudian mereka berpaling daripadanya dan berkata,'Ia adalah seorang

lang menerirua ajaran (dari orang lain) lagi pula seorang yang gtla.'
Sesungguhnya (kalau) Kami akan ntelenjtapkan siksaan itu sedikit, maka

karuu akan kentbali (ingkar). (Ingatlah) hari (ketika) Kami menghantam

mereka dengan hantaruan yang keras. Sesungguhnya Kami adalah

Pemberi balasan;" (QS. ad-Dukhin l++)z 10-16)

Telah kami bahas dalam tafsir mengenai ayat-ayat ini dalam surat
ad-DukhAn yang sudah cukup memuaskan.

Al-Bukhdri telah menukil dari Ibnu Mas'0d bahwa ia telah

menafsirkan bahwa hal tersebut terjadi ketika Quraisy ditimpa
kelaparan yang parah akibat kekeringan karena doa Rasfilulldh
Shallalldhu i4laihi wa Sallam atas mereka. Maka salah seorang

dari mereka melihat di antara dirinya dan langit terdapat asap

dikarenakan rasa lapar yang parah. Tafsir ini sangat aneh dan

tidak ada yang meriwayatkan dari seorang sahabat selain ia.

Sebagian ulama mencoba menjawab itu dan menyanggahnya

dengan apa yang telah termaktub dalam hadits AbO Syuraihah

Hudzaifah bin Asyad, "Tidak akan terjadi Kiamat hingga kalian

melihat sepuluh ayat," maka di dalamnya disebutkan, "Dajjal,

asap, dan binatang melata."

Demikian pula dengan hadits Abri Hurairah, "Bersegeralah kalian

dengan amalan sebelum enamperkara." Maka disebutkan di dalamnya

tiga hal ini. Dua hadits dalam Shahih Muslim diriwayatkan secara

madil dan hadits marfiil adalah lebih diutamakan daripada hadits

mauqilf

Yang jelas tampak dari yang disebutkan dalam Al-Qur'an
menunjukkan bahwa akan ada asap yang meliputi manusia dan

peristiwa ini terjadi secara umum, bukan seperti yang diriwayatkan

Rahasia Kiamat

oleh Ibnu Mas'Crd, yang hal itu merupakan khayalan di mata orang

Quraisy karena rasa lapar mereka.

AUah Ta'dla telah berfirman,
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"Maka tunggulah hari ketika langit membawa kabut yang rytata." (QS.

ad-Dukhfln [++]: to)

Maksudnya ia nyata, jelas dan terang. Bukan sekadar khayalan

dari rasa lapar yang parah.

Stiii**^srC3
"Ta Tuhan kami,lenjtapkanlah dari kami azab itu. Sesungguhnya kami

akan berimaz." (QS. ad-Dukhfln l++)z ru)

Yaitu, orang-orang pada zaman itu memanggil Tuhan mereka

dengan doa ini, meminta agar kepedihan ini dilenyapkan dari

mereka. Karena sesungguhnya mereka telah beriman dan meyakini

dengan apa yang telah dijanjikan dari perkara-perkara yang ghaib

yang akan terjadi setelah itu, yaitu Hari Kiamat. Ini menunjukkan

bahwa hal ini terjadi sebelum Hari Kiamat, yang mungkin saja

dilenyapkan dari mereka, atau diterimanya tobat serta permohonan

mereka. Wallahu a'lam.

ImAm al-BukhAri meriwayatkan dari Muhammad bin Katsir dari

SufyAn ats-Tsauri dari al-Amasy dan ManshCrr dari Ab0 adh-

Dhuhd dari Masrirq bahwa ketika seorang laki-laki meriwayatkan

di Kendah, ia mengatakan, "Asap datang pada Hari Kiamat. Maka

ia mengambil pendengaran dan penglihatan orang-orang munafik, dan

menyebabkan demam serta pilek pada orang-orang itang beriman." Maka
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mereka mendatangi Ibnu Mas'ffd. Ketika itu ia sedang berbaring,
maka ia pun marah lalu duduk seraya berkata, "wahai manusia,
barangsiapa tahu hendaknya berkata dengan pengetahuannya
dan barangsiapa tidak tahu, hendaklah berkata, Allah lebih
mengetahui'' Sesungguhnya terrnasuk ilmu, yaitu apabila tidak
tahu, ia me.gatakan, Allah lebih mengetarrui.'Allah telah berfirman
kepadanya Nabi-Nya Muharnmad shartaildhu i4laihi wa gallam,

Gr &+illi b 6iY, ri u dL *izit #
'Katakanlah (hai Muhammad), l4ku tidak meminta upah sedihitpun
kepadamu atas dakwahku dan bukanlah aku termasuk orang-orang

lang mengada-adakan)' (eS. Shfld [ss]: so)

Sesungguhnya orang-orang Islam enggan untuk rnenerima
Islam. Maka Rasrilullah strullaltdhu i<ilafii wa sallam berdoa atas
nrereka, 'Ta Alldh, berilah mereka tu.1uh perkara seperti tu1'uh perkara
milik Titsuf Mereka pun ditimpa kesusahan hingga binasa da.
mereka pun makan bangkai dan tulang_tulang, sampai_sampai
seorang laki-laki melihat antara ia dan bumi seperti ada asap. Lalu
Abff sufyan mendatangi beliau dan berkata, 'wahai Muhammacl,
engkau datang dan menyuruh untuk rnenjalin tali persaudaraan,
sementara kaummu telah binasa.'Kemudian beliau berdoa kepada
AIah dan membaca ayat ini,
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'Maka tunggulah hari ketika langit membawa kabut yang nyata. Tang

meliputi manusia. Inilah azab ltang pedih. (Mereka berdoa), 'Ta Tuhan

kami, lenyapkanlah dari kami azab itu. Sesungguhnya kami akan

beriman;' (QS. ad-Dukhffn l+*): 1o-r2)

Sampai pada firman-Nya,

- . -, sJ q . 2 ,.rs ) - 6

G., i:! t" ;"1-:v+ ot,Ai i tae (,1

'Sesungguhnya [kalau] Kami akan melenyapkan siksaan ttu sedihit

maka kamu akan kembali [ingkarJ.' (8S. ad-Dukhfln [++]: rd)

Apakah akan dilenyapkan siksa akhirat dari mereka apabila ia

datang? Sesungguhnya telah dilenyapkan dari mereka siksa dunia

kemudian mereka kembali kepada kekafiran mereka, rnaka itulah
firman Allah,

r.., 6/;-J of U;li-"L$i

'[IngatlahJ hari [ketikal Kami menghantam mereka dengan hantaman

yang keras. Sesungguhnya Kami a.dalah Pemberi balasan.' (QS. ad-
Dukhfln [++]: te)

Maka itulah hari Peristiwa Badar dan akan benar-benar terjadi,

) e:. --ir*, J ei"Fr)l;rl j

'Telah dikalahkan bangsa Romawi, di negeri yang terdekat dan mereka

sesudah dikalahkan itu akan rnenang.' (QS. ar-Rffm [so]: s)

Romawi telah lewat dan telah lewat empat."'
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Hujan Sangat Lebat Sebelum Terjadinya Kiamat

Al-Hflfizh AbCr Bakar al-Bazzdr mengatakan dalam Musnad-nya,

"IshAq meriwayatkan kepada kami dari Khalid dari Suhail dari

ayahnya dari Abfi Hurairah bahwa Rasfilullah shallalldhu Alaihi

zua Sallam bersabda, 'Tidak akan teriadi Kiamat hingga langit

menurunkan hujan sam.pai tidak ada lagi rumah-rumah orang-orang

kota dan tidak ada pula rurnah-rumah orang desa."'

ImAm Ahmad berkata, "Mu'amal meriwayatkan kepada kami dari

Himfld dari Ali bin Zaid dari Khilid ibnul-Huwairits dari AbdullAh

bin Amrfi bahwa Rasolullih shallalldhu )4laihi taa Eallambersabda,

'Ayat-ayat teruntai dalam sebuah tali. Kemudian tali itu putus maka

sebagian yang satu mengikuti sebagian yang lain."'

Beberapa Perkara yang Akan Teriadi
Sebelum Kiamat

Telah disebutkan dalam hadits-hadits sebelum ini mengenai

pembahasan dalam bab ini. Kami akan menyebutkan hal-hal selain

dari itu dan akan kami sebutkan pula syarat-syarat Kiamat yang

menunjukkan bahwa Kiamat sudah semakin dekat, serta AllAh

sebagai penolong.

Manusia Berlomba-Lomba
Meninggikan Bangunan

Disebutkan dalam hadits yang diriwayatkan oleh al-BukhAri

dari Ab0 al-YamAn dari Syu'aib dari Abtr az-ZinAd dari al-Araj

dari Abff Hurairah dari Nabi ShallailAhu i4laihi wa Sallam, beliau

An-Nih6yatu fr al-Fit6ni wa al-Maldhimi

Telah dikeluarkan dari al-BukhAri pula, juga Muslim dari hadits

al-Amasy dan Manshffr seperti itu.

Pada riwayat yang telah lalu dijelaskan bahwa al-Qamar(bulan), ad-

Dukhdn (asap), ar-Rfim (Bangsa Romawi)dan berbagai kesimpulan

telah dinukil oleh ImAm al-BukhAri dari berbagai jalan dengan

lafazh yang berbeda-beda.

Perkataan orang yang meriwayatkan ini, yaitu bahwa asap ini
terjadi pada saat Hari Kiamat adalah perkataan yang tidak bagus.

Dari sinilah Ibnu Mas'ird menyanggahnya. Akan tetapi, asap terjadi

sebelum Hari Kiamat, sebagaimana adanya ayat-ayat ini, binatang

melata, Dajjal, asap, dan Ya'jffj dan Ma'j0j. Sebagaimana yang

disebutkan oleh beberapa hadits Ab0 Syuraihah dan Abfi Hurairah

juga para sahabat yang lain, sebagaimana yang dijelaskan dalam

hadits yang ia riwayatkan.

Sementara api yang terjadi sebelum Hari Kiamat telah disebutkan

pula dalam Shahih bahwa ia keluar dari dasar Adn yang menggiring

manusia ke Padang Mahsyar. Ia bermalam bersama mereka

sebagaimana mereka bermalam dan beristirahat di waktu siang

bersama mereka sebagaimana mereka beristirahat di waktu siang.

Dan, ia memakan orang yang lari dari mereka.

Banyaknya Petir sebagai Pertanda
Mendekati Kiamat

ImAm Ahmad berkata, "Muhammad bin Mush'ab meriwayatkan

kepada kami dari 'ImArah dari Abir Nadhrah dari AbCr Sa'id al-

Khudri bahwa Ras0lullAh Shallalldhu i4laihi wa Sallam bersabda,

'Akan ada banyak petir ketika mendekati Kiamat. Sehingga seorang

laki-laki dari suatu kaum berkata, 'Siapakah yng tersambar petir dari

I kalian pagi ini?' Mereka berkata, 'Telah tersambar petir sifulan dan si

il r,r,'"
bersabda, -Tidak akan terjadi Kiamat hingga orang-orang berlomba- ffi,
lomba meninggikan bangunan dan tidak ahan terjadi Kiamat hingga 
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dua kelonpok besar saling berperang dan memakan bunyah korban dari
keduanya, seruan ruereka satu. Titrak akan terjadi Kiamat rtingga irmu
diangkat, barytak gem.pa, zaman lang saling berdekatan, banyakfitnah
(petaka), dan banjtak pembunuhan- Tidak akan terjadi Kiamat hingga
ada Dajjal-Daljal pendusta sekitar tiga puruh orang lang setiap mereka
mengaku bahwa ia adalah Rasul Aildh.

Tidak akan terjad.i Kiamat hingga seorang laki-laki melezuati sebuah
kuburan seseorang dan berkata, 'seandainya aku menjadi engkau., Tidak
akan terjadi Kiamat hingga matahari terbit d.ari sebelah barat. Apabila
ia telah terbit, semua manusia beriman dan saat itutah tidak ada gunan4a
lagi iman seseorang yang berum beriman seberum itu atau berum berbuat
kebaikan dalam keimanannya. Tidak akan terjadi Kiamat rtingga harta
melimpah pada kalian, sampai seorang pemilik harta resah siapa yang
akan menerima harta darinya." Diriwayatkan oleh Muslim dari arah
lain dari AbO Hurairah.

Telah disebutkan hadits dari Ab0 Hurairah dan Buraidah, Ab0
Bakrah serta yang lainnya, "Tidak akan terjadi Kiamat hingga
kalian memerangi Turk yang berwajah lebar, berhidung pesek, seolah_
olah z"ua.1ah mereka adalah perisai yang bertapis-rapis. Mereka memakai
sandal dari rambut--.", dan mereka adalah Bani panth0ri., dan ia
adalah budak wanita al-Khalil alaihissalam.

Sedikitnya llmu dan Meratanya Kebodohan

Dalam kitab ash-shahihain disebutkan hadits dari syu,bah
dari Qatddah dari Anas bahwa Ras0lullah shallaildhu i4laihi ztta
s allam bersabda, " s e sungguhnlt a terrnaxtk dari syarat-sy arat Kiamat
adalah berkurangnya ilm4 munculnla kebodoha4 terseba.rnya zina,
duruinumryta khamar, dan hilangnla para lelaki dan tinggalnya para
z'uanita, sehingga untuk lima puruh zaanita hanya ada satu qau)am.,

il

Kahasla Klamat tb5

Negeri 'Arab Akan Dinaungi Kebaikan,
Kekayaan dan Harta yang Melimpah

SufyAn ats-Tsauri mengatakan dari Suhail dari ayahnya dari Ab0

Hurairah dari Ras0lull6h Shallalldhu )4laihi wa Sallam bahwa

beliau bersabda, "Tidak akan hilang siang dan malam sampai tanah

Arab kembali menjadi subur dan banyah sungai. Hingga Sungai Furat
terbelah karena gunung dari emas dan. orang-orang saling berperang

karenanya. Maka akan terbunuh dari setiap seratus, sembilan puluh

sembilan orang dan satu orang selamat." Muslim mengeluarkan dari

arah lain dari Suhail.

lsyarat Nabawiyyah Seputar Keluarnya
Sebagian Bangsa 'Arab dari Islam

Sebelum Ter{adinya Kiamat

ImAm al-BukhAri meriwayatkan dari jalur Abfr al-Yamin, dari

Syu'aib dan dikeluarkan oleh [mAm Muslim dari hadits Ma'mar

yang keduanya dari az-Zuhri, dari Sa'id, dari AbO Hurairah bahwa

Rasfilullih Shallalldhu Hlaihi zaa Sallam bersabda, "Tidak akan

terjadi Kiamat hingga pinggul wanita menggetarkan pi1'ahan di atas

tahta Dzu al-Khalasah (kebijakan penguasa), dan Dzu al-Khalashah

yng lalim menjadi tenpat bersandar sebagaimana orang-orang dahulu

ruenyembah berhala, pada masa 1i ahiliah."

Dalam kitab Shahih Muslim disebutkan hadits dari al-Aswad

ibnul-AlA', dari Abfi Salamah, dari 'Aisyah, ia mengatakan, 'Aku

mendengar RasfilullAh Shallalldhu Alaihi wa Sallam bersabda,

'Tidak akan pergi siang dan malam hingga Latta dan 'Uzzd drsembah.'

Maka aku berkata, 'Wahai RasirlullAh, aku mengira itu adalah

ketika Allah menurunkan surat at-Taubah [s] ayat ss,'Dialah

lang nxengutus Rasul-Nya (dengan membawa) petunjuk (al-Qur'an) d,
dan agama yang benar untuk dimenangkan-Nya atas segala ogoma, 
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An-Nih6yatu fi al-Fit6ni wa al-MalShimi

walaupun orang-orang musyrik tidak menyukainya.' Sesungguhnya

hal itu telah terjadi.'

Ras0lullAh Shallalldhu i4laihi wa Sallam bersabda, 'Sesungguhryta

itu akan terjadi, sebagaimana lang dikehendaki oleh Alldh. Kemudian

Alldh mengirimkan angin sepoi-sepoi, maka dengan itu dhtafatkanlah

setiap orang yang di dalam hatinya terdapat iman seberat biji merica

dan tinggallah orang yang tidak ada kebaikan padanya, lalu mereka pun

kentbali pada agam.a nenek moyang mereka."'

Jaza' al-Anshiri meriwayatkan dari Humaid dari Anas bahwa

Abdullih bin SalAm bertanya kepada RasCrlullAh ShallailAhu i4laihi

uta Sallam,'Apakah syarat pertama Kiamat?" Beliau berkata, "Api

menggiring manusia dari Tintur ke Barat," sampai akhir riwayat.

Diriwayatkan oleh al-Bukhiri dari hadits Humaid dari Anas dan

dalam hadits AbO Zur'ah dari Ab0 Hurairah bahwa Ras0lullih

Shallallhhu i4laihi ua Sallam muncul kepada orang-orang pada

suatu hari, saat itulah seorang Arab datang kepada beliau dan

bertanya mengenai iman... ... hadits. Lalu laki-laki itu berkata,

"Wahai Ras0lulldh, lalu kapankah Kiamat?" Maka beliau berkata,

"Tidaklah orang yang ditanya lebih tahu daripada si penarya. Akan

tetapi, aku akan berbicara kepadamu mengenai slarat-syaratnya. Ketika

seorang budak wanita melahirkan tuannya ....." Kemudian beliau

membaca,

J r fi:, Lei :$J:: 
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" sesungguhnya Alhlq hanya pada sisi-Nya salalah pengetahuan tentang

Hari Kiamat dan Dialah Tang menurunkan hujan, serta mengetahui apa

,1 tz .67 r',)s ,i.u-p ditl O!\'
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yang ada dalam rahim. Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui

(dengan pasti) apa yang ahan diusahakannya besok. Dan tiada seorang

pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya

Alldh Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal;' (QS. Luqmffn [sr]:
34)

Kemudian laki-laki itu pergi dan RasCrlull?h ShallailAhu Alaihi zua

Sallam bersabda, "Bawalah ia kepadaku." Maka orang-orang pun

tidak melihat apa-apa, lalu Rasfilulldh Shallalldhu i4laihi wa Sallam

bersabda, "Itu adalah Jibril ltang datang untuk mengajarkan kepada

ruanusia urusan agama mereka." Dikeluarkan dalam Shahihain-

Riwayat Muslim dari'Umar ibnul-KhaththAb seperti itu tapi lebih

sederhana.

Perkataan beliau, " Ketika seorang budak uanita melahirkan tuannya."

Yaitu akan ada budak-budak wanita di akhir zatr,an. Mereka

diisyaratkan dengan pelayan wanita. Maka seorang budak wanita

berada di bawah seorang laki-laki besar (berkuasa), bukan wanita

lain dari wanita-wanita merdeka. Oleh sebab itu, hadits ini

diteruskan dengan perkataan beliau, "Dan engkau melihat orang-

oranglang tidak beralas kaki, berpakaian com.pang-ca-Ping dan orang-

orang miskin mereha berlomba-lomba untuk meninggikan bangunan."

Maksudnya, dengan begitu mereka menjadi pemimpin manusia dan

harta mereka banyak, serta kekuasaan mereka pun meluas. Mereka

tidak mempunyai kesungguhan dan tidak mempunyai kepentingan

apa-apa selain berlomba-lomba dalam meninggikan bangunan.

Kekayaan Duniawi Melimpah Pada Mereka yang
Tidak Mempunyai Agama

Sebagaimanayangdisebutkandalamhadits,.Tidakahanterjad
Kiaruat hingga yang rruenjadi orang iang paling bahagia dengan dunia Jq ?
adalah orang hina jtang merupakan anak dari orang hina." 
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An-Nih6yatu fr al-Fit6ni wa al-MalShimi

Menyerahkan Suatu Perkara kepada
Mereka yang Bukan Ahlinya

Dalam hadits yang lain disebutkan, "A?abila perkara diserahkan

kepada orang yng bukan ahlinya maka tunggulah Kiamatl' Dalam

hadits lain disebutkan, "Tidak akan terjadi Kiamat hingga yang

nrenjadi tuan di setiap kabilah adalah orang jtang paling hina dari

mereka." Sebagian orang menafsirkan ini karena banyaknya

ekspansi dan penaklukan-penaklukan, dan sesungguhnya itu
ada pada masa awal-awal Islam, hal itu sangat banyak. Dan, ini

bukanlah sesuai dengan sifat yang menjadi tanda-tanda Kiamat

yang tidak diketahui waktunya. Wallahu a'lam.

Al-HAfizh Abfi Bakar al-Baihaqi mengatakan dalam kttab al-

Ba'tsu wa an-Nusyfir, "Abtr AbdullAh al-HAfizh dan Ab0 Bakar

Zakartyd bin AbCr Ishdq meriwayatkan kepada kami dari Abdu

al-Bdqi bin QAni' al-HAfizh dari Abdu al-WArits bin IbrAhim al-
'Askari dari Saif bin Miskin dari al-MubArak bin FadhAlah dari

al-Hasan, ia mengatakan, Aku keluar untuk menuntut ilmu. Maka

aku mendatangi Kufah dan aku bertemu dengan AbdullAh bin

Mas'ffd. Aku pun berkata, 'Wahai AbCr AbdurrahmAn, apakah ada

pengetahuan mengenai Kiamat yang engkau mengetahuinya?' Ia

pun berkata, Aku telah bertanya kepada Ras0lullAh Shallalldhu

Alaihi wa Sallam mengenai itu. Maka beliau bersabda, 'Termasuk

tanda-tanda Kiamat. Anak menjadi kemarahan, hujan menjadi kering,

kej ahatan b any ak nr.embanj ir, ke burukan terseb ar, p endusta dibenarkan

dan orang jujur didustakan. Pengkhianat d'Qercala dan orang lang
dapat dipercaya dikhianati. Setiap kabilah dipimpin oleh orang munafik

mereka, setiap pasar adalah tempat yang paling lacur, ruihrab-ruihrab

dihiasi, banyak hati yang hampa, laki-laki cukup dengan laki-laki dan

zuanita cukup dengantaanita, kehidupan dunia hancur dan kerusakannya

menjadi baqtak, munculfitnah huru-hara, riba dimakan, banyak musik

dan hartq khamar diminum dan banyak sekali kehinaan serta orang-

orang yang suka pembuat fttnah dan pengum.pat."" Remudian al-
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Baihaqi berkata, "Sanad ini terdapat kelemahan di dalamnya. Hanya

saja lafazhnya banyak dan telah diriwayatkan dengan sanad-sanad

lain yang berbeda-beda."

Saya berpendapat bahwa telah disebutkan di depan pada awal

kitab ini sebuah bab yang menyebutkan kejahatan-kejahatan yang

akan terjadi di akhir zaman dan terdapat banyak saksi-saksi untuk

hadits ini.

K

Hilangnya Sikap Amanah

Dalam kitab Shahih al-BukhAri disebutkan dari hadits Atha' bin

Yasdr dari Abir Hurairah bahwa seorallg Arab bertanya kepada

RasfilullAh Shallalhhu jLlaihi wa Sallam dan berkata, "Kapankah

KiamatP" Ras0lullAh ShallallLhu Alaihi wa Sallam bersabda,

"A?abila amanah telah hilang, maka tunggulah Kiamat" Ia berkata,

"Wahai RasirlullAh, lalu bagimanakah ia menghilangP" Beliau

berkata, " Apabila perkara diserahkan kepada orang iang bukan ahlinla

maka tunggulah Kiamatl'

Imdm Ahmad berkata, "Muhammad bin Ja'far meriwayatkan kepada

kami dari Syu'bah dari WAshil dari Abir Wa'il dari AbdullAh dan

saya pikir diriwayatkan secara marfO' kepada Ras0lullAh Shallalldhu

Alaihi wa Sallam, beliau mengatakan, 'Sebelum Kiamat ada hari-

hari kekacauan. Hari-hari dimana ilmu menghilang dan muncullah

kebodohan."' Maka Abir MirsA berkata, "Kekacauan lidah yang

menyebabkan pembunuhan."

ImAm Ahmad meriwayatkan dari Abff al-YamAn dari Syu'aib dari

AbdullAh bin AbCr Husain dari Syahr dari AbCr Sa'id dari Nabi

Shallalldhu i4laihi wa Sallam, beliau bersabda, "Tidak akan terjadi

Kiamat hingga seorang laki-laki heluar dari kediaman keluarganita, maka

tali sandalnya memberitahu kepadanya atau cambuknya atau tongkatryta

apa yang akan dilakukan oleh keluarganya sepeninggalnya." d
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Diriwayatkan pula dari Yazid bin HAr0n dari al-Qdsim ibnul-tradhal

al-HidA'i dari AbO Nadhrah dari Sa'id dari Ras0lull?th ShallailAhu

j4laihi wa Sallam, beliau bersabda, "Demi Zat yang jiwaku berada

dalam genggarnan-Nya! Tidak akan terjadi Kiamat hingga binatang-

binatang berbicara kepada ntanusia. Seorang laki-laki berbicara dengan

tali cambuknya dan pasangan sandalnl,a, pahanya memberitahu ia apa

yang akan dilakukan oleh keluarganya sepeninggalnla."

Imim Ahmad berkata, 'Aflhn meriwayatkan kepada kami dari

Himdd -Ibnu 
Salama- dari TsAbit dari Anas, ia mengatakan,

'Kami berbincang bahwa tidak akan terjadi Kiamat hingga langit

tidak menurunkan hujan, bumi tidak tumbuh dan hingga bagi lirna

puluh wanita hanya satu orang clawalrl, sehingga seorang wanita

melewati seorang laki-laki dan ia melihat kepadanya seranya

berkata, 'Dahulu wanita ini mempunyai laki-laki."'

ImAm Ahmad mengatakan, "HimAd menyebutkannya sekali

seperti ini dan ia telah menyebutkannya dari TsAbit dari Anas

dari Ras0lulldh ShallallAhu Alaihi wa Sallam tanpa ada keraguan

di dalamnya. Dikatakan pula dari Anas dari RasCrlull?th Shallalldhu

iLlaihi wa Sallam dengan sanad yang bagus dan mereka tidak

mengeluarkan hadits ini dari arah ini."

ImAm Ahmad berkata, "I{isyAm meriwayatkan kepada kami dari

Syu'bah dari patAdah dari Anas bin Malik secara marfit', 'Tidak

akan terjadi Kiamat hingga ilmu diangkal muncul kebodohan, sedikit

lahi-laki dan banyak utanita, hingga satu orang qawam dari lima puluh

wanita adalah satu orang laki-laki.'" Telah disebutkan saksi baginya

hadits shahih.

Ahmad berkata, 'Abdu ar-RazAq meriwayatkan kepada kami dari

Ma'mar dart az-Zuhri dari Anas bin Malik bahwa Ras0lullAh

Shallalldhu )4laihi wa Sallam keluar ketika matahari condong,

kemudian beliau shalat Zhuhur. Setelah mengucapkan salam

Rahasia Kiamat

beliau berdiri di atas mimbar dan berbicara mengenai Kiamat dan

mengatakan bahwa sebelumnya ada banyak perkara yang besar'.. ",

dan disebutkan kelanjutan hadits.

lsyarat Nabawiyyah Seputar Dicabutnya
Keberkahan Waktu Sebelum Ter{adinya Kiamat

ImAm Ahmad berkata, "HAsyim dan Ab0 KAmil meriwayatkan

kepada kami dari Zuhair dari Suhail bin Ab0 Shalih dari ayahnya

dari AbO Hurairah bahwa Ras0lullAh Shallalldhu:4lnihi wa Sallam

bersabda, 'Tidak akan terjadi Kiamat hingga waktu saling berdekatan,

dan satu tahun menjadi seperti satu bul.ory satu bulan menjadi seperti

satujum'at, satujum.'at menjadi seperti satu hari, serta satu hari menjadi

seperti satu jam. Lalu satu jam menjadi seperti terbakarnya pelepah

kurma."'

Suhail mengatakan bahwa sanad ini di atas syarat Muslim.

ImAm Ahmad mengatakan, "Muhammad bin AbdullAh

meriwayatkan kepada kami dari KAmil dari Ab0 Shalih dari Abfi

Hurairah bahwa RasCrlullih ShallailAhu Alaihi wa Sallam bersabda,

'Dunia tidak akan pergi hingga menjadi milik orang yang hina anak

dari orang hina."' Sanadnya bagus dan kuat.

Mereka yang Tidak Berilmu Dibiarkan Berbicara
Mengenai Urusan Umat

Imffm Ahmad berkata, "Y0nus meriwayatkan kepada kami dari

Failah dari Sa'id bin 'Ubaid ibnus-SiyAq dari AbO Hurairah

bahwa Ras0lullih Shallalldhu i4laihi wa Sallam bersabda, 'Sebelum

Kiamat ada tahun-tahun yang penuh ti?u dala. Dimana orang lang

*
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jujur didustakan dan pendusta dianggap sebagai orang jujur. Orang

yang dapat dipercaya dikhianati dan pengkhianat diberi amanah, dan

ruzaaibidhah berbicara."' Syuraih berkata, 'Dan di sana ruwaibidhah

berbicara." sanad ini bagus dan belum dikeluarkan dari arah ini.

IrnAm Ahmad berkata, "Haudah meriwayatkan kepada kami dari

Auf dari Syahr bin Hausyab dari Ab0 Hurairah bahwa Ras0lullAh

Shallallihu Alaihi wa Sallam bersabda, 'Sesungguhnya termasuk

dari syarat-syarat Kiamat adalah akan terlihat penggerubala kambing

menjadi pemimpin manusia; orang-orang yang tidak beralas kaki,

berpakaian contpang-cam.ping dan kelaparan meninggi-ninggikan

bangunan; dan seorang budak uanita melahirkan tuannya atau

mzlahirkan majikannya."' Sanadnya bagus dan belum dikeluarkan

dari arah ini.

ImAm Ahmad berkata, 'AmAr bin Muhammad meriwayatkan

kepada kami dari ash*Shaltu bin Quwaid dari Abff Hurairah bahwa

ia mendengar Ras0lull,.ith ShallailAhu i4laihi wa Sallam bersabda,

'Tidak akan terjadi Kiamat hingga binatang yang bertanduk tidak

menanduk binatang yang tidah bertanduk."' Ahmad meriwayatkan

sendiri dan sanadnya tidak bermasalah.

Imim Ahmad berkata, "YahyA meriwayatkan kepada kami dari

Ibnu AjlAn, ia mengatakan, Aku mendengar ayahku meriwayatkan

dari Abfi Hurairah bahwa Ras0lullAh Shallallilhu Alaihi wa Sallarn

bersabda, 'Tidak akan terjadi Kiamat hingga ilmu ditarik, muncul

kebodohan, dan banjtak terjadi haral! Dikatakan, Apakah haraj itu?'

Beliau berkata, 'Pembunuhaz."'Ahmad sendiri dan ia di atas syarat

Muslim.

ImAm Ahmad berkata,'Abdu ar-Raziq meriwayatkan kepada kami

dari Ma'mar dari HamAm dari Abfi Hurairah bahwa Ras0lullflh

ShallallAhu )4laihi zaa Sallam bersabda, 'Tidak akan terjadi Kiamat

hirugga harta menjadi ban1ak pada kalian dan berlimpah, hinggapemilik

harta resah siapa yang akan menerima sedekah dari hartanya. Ilmu
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diambil" znnlan saling berdtkatan, muncul barytak fitnah dan harajl

Mereka berkata, Apakah haraj, wahai RasfilullAhP' Beliau berkata,

' Pembunuhan. Pembunuhan."'

RasfrlullAh Shallallilhu Alaihi wa Sallam bersabda, "Tidak akan

terjadi Kiamat hingga dua kelom.pok besar berperang dengan satu

dakutaan dan akan ada banyak orang yang terbunuh." RasttlullAh

Shallalldhu Alaihi uta Sallam bersabda, "Tidak akan terjadi Kiamat

htngga Dajjal-Dajjal pendusta datang sekitar tiga puluh orang yang

setiap orang dari mereka mengaku bahwa ia adalah Rasul AilAh."

RasfflullAh Shallalldhu )4laihi zaa Sallam bersabda, "Tidak akan

tery'adi Kiamat hingga matahari terbit dari sebelah barat. Apabila ia telah

terbit dan manusia melihatnya, mereka semuanla beriman. Saat itulah

tidak lagi berguna iman seseorang bagt diri sendiri yang sebelumnya

tidak beriman atau berbuat kebaikan dalam keimanannya." Hadits ini

tertulis dalam Shahih.

Al-Hifizh Ab0 Bakar al-Bazzdr berkata, 'Ahmad bin Muharnmad

meriwayatkan kepada kami dari al-pAsim ibnul-Hakam dari

Sulaimin bin Diwud al-YamAmi dari YahyA bin Abfi Katsir dari

Abfi Salamah dari Abir Hurairah dari Nabi SDallalldhu i4laihi

wa Sallam, beliau bersabda, 'Demi Zat yang mengutusku dengan

kebenaran. Dunia ini tidak akan berakhir hingga terjadi kehinaan

danfitnah serta kerendahan.' Mereka berkata, 'Kapankah itu wahai

Ras irlullAh?' Beliau bersabda,' Ap ab i la k alian me lihat w an ita-w an ita

menaiki pelana kuda, banyak penghibur wanita (penyaryi), tersebarnya

kesaksian palsu, dan cukuprya lahi-laki dengan laki-laki dan wanita

dengan utanita."'

Ath-Thabrini meriwayatkan dari hadits Katsir bin Murah dari

Abdull6h bin 'Umar bahw'a Ras0lullAh Shallalldhu )4laihi wa Sallam

bersabda, " Sesungguhnya termasuk tanda-tanda Kiamat, yaitu akal

menghilang dan mimpi-mtmpi berkurang."
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Imim Ahmad berkata, 'AbCr Ahmad az-Zubair meriwayatkan

kepada kami dari Basyir bin SulaimAn dan ia adalah Abff IsmA'il

dari Sayar Abir al-Hakam, dari ThAriq bin Syihdb, ia mengatakan,

'Kami sedang duduk bersama AbdullAh bin Mas'fid, pada saat itu

datanglah seorang laki-laki dan berkata, 'Shalat telah didirikan.'

Maka ia berdiri dan kami pun juga berdiri. Ketika kami memasuki

masjid, kami melihat orang-orang sedang ruku' di masjid bagian

depan. Mereka bertakbir kemudian ruku'. Kami pun bertakbir dan

ruku'. Kemudian ia sujud dan kami ikut sujud. Lalu ia salam dan

kami pun ikut salam. Kami melakukan saperti yang ia lakukan.

Kemudian seorang laki*laki berjalan dengan cepat dan berkata,

Atasmu keselamatan wahai AbCr Abdurrahmin!' Ia pun berkata,

Allah benar dan Rasul-Nya telah menyampaikan.' Maka ketika

kami selesai shalat dan pulang, AbdullAh bin Mas'Crd masuk

menemui keluarganya dan kami pun duduk. Sebagian dari kami

berbicara dengan sebagian yang lain, Apakah engkau mendengar

jawaban Abdulldh bin Mas'0d kepada laki-laki tadi? Allih benar

dan Rasul-Nya telah menyampaikan. Siapakah di antara kalian

yang akan bertanya kepadanya?'Aku berkata, Aku akan bertanya

kepadanya.'

Aku pun bertanya ketika AbdullAh bin Mas'fid keluar. Lalu AbdullAh

bin Mas'ffd menyebutkan hadits dari Ras0lulli^h thallalldhu Alaihi

wa Sallam bahwa beliau bersabda, 'Sesungguhnya sebelum Kiamat

akan ada salam yang khusus, tersebarnya perdagangaq hingga seorang

uanita membantu suaminya berniaga dan putusnya tali persaudaraan.

Juga kesaksian palsu, menutupi kesaksian yang benar, dan munculnja

kebodohan."'

Kemudian ImAm Ahmad meriwayatkan dari Abdu ar-RazAq dari

Basyir dari YasAr dan Ahmad mengatakan,"Ini adalah yang benar

bahwa AbO al-Hakam tidak meriwayatkan apa-apa dari ThAriq."
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Ciri-ciri Manusia Akhir Zaman

ImAm Ahmad berkata, 'Abdu ash-Shamad meriwayatkan kepada

kami dari HamAm dari QatAdah dari al-Hasan dari AbdullAh bin

Amrff bahwa RasfflullAh Shallalldhu Alaihi wa Sallam bersabda,

'Tidak akan terjadi Kiamat hingga AilAh mengambil talinya dari

penduduk bumi, maka tinggallah di sana orang-orang awamyang tidak

mengetahui kebaikan serta tidak mengingkari kemungkaran.' 'Affdn

meriwayatkan kepada kami dari HamAm dari Qatddah dari al-

Hasan dari AbdullAh bin Amr0, madn'dan ia mengatahan,'Sampai

AIIah mengambil talinya dari manusia."'

Sihir Menjadi Jelas dan Kuburan
Dijadikan Sebagai Masjid

ImAm Ahmad berkata, 'Aflhn meriwayatkan kepada kami dari

Qais dari al-Amasy dari IbrAhim dari 'Ubaidah al-SalmAni dari

AbdullAh bin Mas'ud bahwa ia mendengar Rasfflull6rh ShallailAhu

i4laihi wa Sallam bersabda, 'Aktiaitas sihir menjadi jelas, dan seburuk-

buruk manusia adalah lang mendapati Kiamat dalam keadaan hidup,

serta orang-orang yang menjadikan kuburan mereka sebagai mayid."'

Sanad riwayat ini shahih meski tidak dikeluarkan dari jalur yang

lain.

Kiamat tidak Akan Menimpa Hamba,
Melainkan terhadap Seburuk-Buruk Manusia

ImAm Ahmad berkata, "Bahaz meriwayatkan kepada kami dari

Syu'bah dari Ali ibnul-Aqmar, ia berkata, Aku mendengar Ab0 al-

AhwAsh meriwayatkan dari Abdulldh bahwa Ras0lullAh Shallalldhu
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Alaihi wa Sallam bersabda, 'Tidak ahan terjadi Kiamat kecuali atas

seburuk-buruk manusia."" Diriwayatkan oleh Muslim dari IbrAhim

bin Harb dari AbdurrahmAn bin Mahdi dari SufyAn ats-Tsauri

dari Ali ibnul-Aqmar.

Sikap Manusiawi Akan Hilang dari Hati Manusia

Telah disebutkan di depan hadits-hadits yang menerangkan

bahwa laki-laki akan menjadi sedikit dan banyak wanita, sehingga

untuk lima puluh wanita hanya ada satu orang qawanl dan mereka

bersenang-senang bersamanya. Sesungguhnya mereka bersetubuh

di jalanan seperti binatang. Telah kami sebutkan dengan sanad-

sanad serta lafazh-lafazh yang berbeda-beda yang sudah cukup

dan tidak perlu lagi disebutkan kembali. Sesungguhnya segala puji

adalah milik All6h.

ImAm Ahmad berkata, 'A{Ihn meriwayatkan kepada kami dari

HimAd dari TsAbit dari Anas dari Nabi Shallalldhu Alaihi ua

Sallam, beliau bersabda, 'Tidak akan terjadi Kiamat hingga tidak lagi

dikatakan di Bumi,'Tidak ada Tuhan melainkan AilAh.""

Diriwayatkan oleh Muslirn dari Zuhair bin Harb dari AfIhn dan

lafazhnya, "Tidak akan terjadi Kiamat hingga tidak dikatakan di

bumi,' AilAh AUAL;"

ImAm Ahmad berkata,'Abdu ar-RazAq meriwayatkan kepada kami

dari Ma'mar dari TsAbit dari Anas bahwa Ras0lullAh Shallalldhu

i4laihi wa Sallam bersabda, 'Tidak akan terjadi Kiamat atas seseorang

yang berkata, Alldh, AilAh.'" Demikianlah yang diriwayatkan oleh

Muslirn dari Abdu bin Humaid dari Abdu ar-RazAq.

ImAm Ahmad berkata, "Ibnu Adi meriwayatkan kepada kami dari

Humaid dari Anas bahwa RasirlullAh Shallalldhu Alaihi zpa Sallam

il

Rahasia Kiamat

bersabda, 'Tidak akan terjadi Kiamat sehingga tidak dikatakan di bum.i,

HilAh AilAh."'Sanad ini ada tiga di atas syarat Shahihain. Sementara

at-Tirmidzi meriwayatkan dari BindAr dari Muhammad bin

Abdullih bin Ab0 Adiy dari Humaid dari Anas secara ma(il dan

ia mengatakan hasan. Kemudian ia meriwayatkan dari Muhammad

ibnul-MutsannA dari Khelid ibnul-HArits dari Humaid dari Anas,

mauqfif. Kemudian ia mengatakan, "Ini lebih shahih daripada yang

pertama."

Kiamat Akan Te{adi Atas Mereka yang
Tidak Mengingkari Kemungkaran dan Tidak

Men ganjurkan Berbuat Kebaikan

Makna dart,"Hingga tidak dikatakan di bumi, Alldh, AilAh"', ada dua

pendapat.

Pertama, maknanya adalah bahwa seseorang tidak mengingkari

kemungkaran, yaitu seseorang tidak mencegah orang lain apabila

melihatnya melakukan kemungkaran dan lainnya. Hal tersebut

disiratkan dengan perkataan beliau, "Tidak dikatakan, HilAh

AilAh'", sebagaimana yang telah disebutkan dalam hadits AbdullAh

bin Amrff, "Maka tinggallah di sana orang-orang awam yang tidak

mengetahui kebaikan dan tidak mengingkari kemungkaran."

Kedua, hingga Allah tidak diingat di bumi. Tidak diketahui nama-

Nya di sana dan pada waktu itu adalah saat rusaknya zaman serta

hancurnya manusia. Banyak kekufuran, kefasikan, dan kedurhakaan.

Ini adalah seperti yang ada dalam hadits yang lain, "Tidak akan

teryadi Kiamat sehingga tidak dikatakan di bumi, Alldh, AUAL;"



I

)

An-Nih5yatu fr al-Fitini wa al-Mal6himi

Seburuk-buruk Kejadian adalah Mereka yang
Menemui Kiamat Dalam Kondisi Masih Hidup

Dalam sebuah hadits disebutkan, *Hingga 
seorang yang tua renta

berkatq Aku pernah mengetahui orang-orang mereka mengatakan,

'Tidak ada tuhan ntelainkan AllAh.' Kemudian keadaan bertambah

rusak hingga Alldh tidak lagi diingat di bumi dan dilupakan sama sekali

serta tidak dikenal di dalamnya. Merekalah seburuk-buruk manusia dan

atas merekalah terjadi Kiamat."

Sebagaimana disebutkan dalam hadits, "Tidak akan terjadi Kiamat

kecuali atas seburuk-buruk rnanusia." Dalam lafazh lain, "Seburuk-

buruk manusia adalah orang lang menemui Kiamat dan mereka dalam

kondisi hidup;'

Dalam hadits Abdu al-'Aziz bin Shuhaib dari Anas dari Nabi

Shallallihu i4laihi wa Sallam, beliau bersabda, "Manusia tidak

bertambah melainkan bertambah kikir dan zalnan tidak bertambah

melainkan bertambah sulit, dan tidak akan terjadi Kiamat kecuali atas

seburuk-buruk manusia."

ImAm Ahmad berkata, "HAsyim meriwayatkan kepada kami dari

Ishdq bin Sa'id dari'Mar0 bin Sa'id ibnul-'Ash dari ayahnya dari
'Aisyah radh$attahu anha, ia mengatakan, 'RasfilullAh Shallattdhu

Ataihi zaa Sallam menemuiku dan beliau berkata, 'Wahai ',Liy,ah,

kaummu adalah umatku yng paling cepat menyusul aku.' 'Aisyah

berkata, 'Ketika beliau sudah duduk aku pun berkata, 'Wahai

Ras0lullAh, Alleh menjadikan aku sebagai tebusannru. Engkau

telah masuk dan berbicara perkataan yang mengejutkanku."

Beliau berkata, 'Apa itu?'Aku berkata, 'Engkau mengatakan bahwa

kaumku adalah umatmu yang paling cepat menyusulmu.' Ras0lullAh

Shallalldhu )4laihi wa Sallam bersabda, 'Iya.' Aku berkata, 'Karena

apakah ituP' Beliau berkata, 'Kematian mengambil mereka maka umat

lain merasa iri atas mereka.' Aku berkata, 'Lalu bagaimAna manusia

setelah itu?' Beliau berkata, 'Seperti belalang. Orang lang kuatnjta
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memakan yang lemahnya hingga Kiamat terjadi atas mereka."' Ahmad

meriwayatkan sendirian.

Kiamat Semakin Mendekat

Telah disebutkan dari berbagai jalan, hadits yang dikatakan oleh

RasfflullAh Shallalldhu i4laihi zaa Sallam, "Aku diutus dan Kiamat

seperti kedua ini."

Riwayat dari Anas bin Malik

Imfim Ahmad mengatakan, 'Ab0 al-Mughirah meriwayatkan

kepada kami dari al-Auzf i dari Ismi'il bin 'UbaidullAh, yaitu Ibnu

Abir al-MuhAjir ad-Dimisyqi bahwa Anas bin Mahk mendatangi

al-Walid bin Abdu al-Malik dan bertanya kepadanya, Apa yang

telah engkau dengar dari Ras0lullith Shallalldhu Alaihi wa Sallam

mengenai Kiamat?' Ia berkata, Aku mendengar Ras0lullAh

Shallalldhu i4laihi uta Sallam bersabda, 'Kalian dan Kiam.at seperti

kedua ini."" Ahmad meriwayatkan sendiri dari arah ini.

ImAm Ahmad berkata, "HAsyim meriwayatkan kepada kami dari

Syu'bah dari Ab0 at-TiyAh dan QatAdah juga Hamzah, dan ia

adalah lbnu Amr0 adh-Dhabbi. Mereka mendengar Anas bin

Malik mengatakan bahwa Ras0lullAh Shallalld.hu Alaihi uta Sallam

bersabda, 'Aku diutus dan Kiamat seperti ini.' Beliau menunjukkan
jari telunjuk dan jari tengah."

Muslim mengeluarkan dari hadits Syu'bah dari Hamzah adh-

Dhabbi ini, dan Abfi at-TiyAh yang keduanya dari Anas.

ImAm Ahmad meriwayatkan dari Ya'qffb bin IbrAhim bin Sa'ad dari

ayahnya dari Muhammad bin IshAq dari Ziydd bin Abff Ziy\d aL
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Madini dari Anas bin Mdlik bahwa ia mengatakan, 'Aku mendengar
Rasfilulldh shallallahu )4laihi zaa sallam bersabda, 'Aku diutus dan
K i amat s e p er ti k e du a ini.' B eliau me nj ul u rkan ked u a j arinya, tel u nj uk
dan tengah." Ahmad meriwayatkan sendiri.

Imflm Ahmad berkata, "Muhammad bin Ja'far meriwayatkan
kepada kami dari Syu'bah dari AbO at-TiyAh bahwa ia mendengar
Anas bin Malik meriwayatkan dari Ras0lullflh Shallalldhu i4laihi
wa sallam, beliau bersabda, 'Aku diutus dan Kiamat seperti kedua ini.'
Beliau menunjukkan kedua jarinya, jari telunjuk dan jari tengah.,,

Keduanya dikeluarkan dalam shahihain dari hadits syu'bah dari
AbO at-TiyAh Yazid bin Humaid dan Muslim menambahkan,
"Serta Hamzah adh-Dhabbi dari Anas."

Imim Ahmad berkata, "Yazid meriwayatkan kepada kami dari
syu'bah dari Qatadah dari Anas bin Malik dari Nabi shailaildhu
)4laihi taa sallam, beliau mengataka n,'Aku diutus dan Kiamat seperti

kedua ini.' Beltau menunjukkan jari telunjuk dan jari tengah.,,

Dikeluarkan oleh al-Bukhari dan Muslim, serta at-Tirmidzi dari
hadits Syu'bah.

Dalam sebuah riwayat Muslim dari Syu'bah dari eatAdah dan
Ab0 at-Tiyah keduanya dari Anas seperti itu dan at-Tirmidzi
mengatakan hasan shah?h.

lmAm Muslim berkata dalam kitab Shahih miliknya, ,Abfi GhasAn
Malik bin Abdu al-Wdhid meriwayatkan kepada kami dari
Mu'tamir bin SulaimAn dari ayahnya dari Ma'bad bin HilAl al-
'Anzi dari Anas bin Malik bahwa Rasfilullah shallaltdhu Alaihi uta

Sallam bersabda, 'Aku diutus dan Kiamat seperti kedua ezi."' Muslim
meriwayatkan sendiri.
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Riwayat dari J6bir bin 'Abdull6h

Imdm Ahmad mengatakan, "Mush'ab bin SalAm meriwayatkan

kepada kami dari Ja'far dan ia adalah Ibnu Muhammad bin Ali
ibnul-Husain, dari ayahnya dari JAbir bin AbdullAh, ia berkata,
'Rasfflullih ShallailAhu Alaihi wa Sallam berbicara kepada kami,

maka beliau memuji Allah dan menyanjung-Nya yang Dia adalah

Pemiliknya, kemudian beliau berkata,'Selanjutnya sesungguhryta

perkataan yang paling benar adalah KitabuilAh dan petunjuk yang

paling utama adalah petunjuk Muhammad, perkara yang pahng buruk

adalah hal-hal yang baru diada-adakary setiap bid'ah adalah sesat;

Setelah itu beliau meninggikan suaranya dan memerahlah

kedua pipi beliau, serta memuncaklah kemarahan beliau ketika

membicarakan mengenai Kiamat, seolah-olah beliau adalah orator

tentara. Kemudian beliau berkata, 'Kiamat akan datang kepada

kalian" aku diutus dan Kiamat seperti ini.' Beliau menunjukkan

dengan kedua jarinya, jari telunjuk dan jari tengah. 'Kiamat datang

kepada kalian pagi atau petang."'

Telah diriwayatkan oleh Muslim, an-Nasf i, Ibnu MAjah dari

banyak jalan dari Ja'far bin Muhammad.

Dalam riwayat ImAm Muslim, beliau berkata, 'Aku diutus dan

Kiamat seperti dua ini."

Riwayat dari Sahal bin Sa'ad

ImAm Muslim berkata, "Sa'id bin Manshffr meriwayatkan kepada

kami dari putaibah bin Sa'id dengan lafazhnya, dari Ya'q0b dan ia

adalah Ibnu AbdurrahmAn dari Ab0 Hizim bahwa ia mendengar

Sahal berkata, Aku mendengar Ras0lullAh Shallalldhu Alaiht

wa Sallam bersabda, 'Aku diutus dan Kiamat seperti ini."' Muslim
meriwayatkan sendiri.
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Riwayat dari Abi Hurairah

Al-HAfizh AbCr Ya'14 berkata, 'Ab0 Hisyim meriwayatkan kepada

kami dari Abfi Bakar dari Ibnu Hashin dari Ibnu Abcr shilih dari

Ab0 Hurairah bahwa RasCrlullirh Shallalhhu Alaihi wa Sallam

bersabda, 'Aku dan Kiamat seperti ini.' Bel\au menyatukan jari-

jarinya."

Al-Bukhiri telah meriwayatkan dari YahyA dari AbO Bakar bin

Ayyisy dari AbO Hashin 'UtsmAn bin 'Ashim dari Ab0 Shalih

Dzikwtn dari Abff Hurairah dari Nabi ShallailAhu Alaihi wa Sallam

bahwa beliau bersabda, "Aku diutus dan Kiamat seperti kedua ini."

Kemudian al-Bukhflri berkata, "Dan IsrA'il mengikutinya."

Ibnu MAjah meriwayatkan dari Handd ibnus-Saray dan Abfi Hisyim

ar-Ri{h'i dari AbO Bakar bin Ayyisy seperti itu dan ia mengatakan,

"Beliau mengumpulkan kedua jarinya."

AbCr Bakar bin Abff ad-Dunyi berkata,'Ab0 Muslim AbdurrahmAn

bin Y0nus meriwayatkan kepada kami dari SufyAn dari IsmA'il

bin Ab0 Khalid dari Qais bin AbCr Hdzim dari Abfi Jabirah bin

adh-Dhahflk ra. bahwa Ras0lullAh Shallalldhu Alaihi wa Sallam

bersabda, 'Aku diutus dalam bagian Kiamat.' Ia mengatakan, 'Ketika

mulai muncul awal waktunya."' Sanad ini bagus dan tidak ada

di dalam kitab-kitab. Tidak pula diriwayatkan oleh Ahmad bin

Hanbal, tetapi diriwayatkan oleh Ab0 Jabirah hadits lain dalam hal

Larangan Membuat Julukan yang Buruk-

Semakin Dekatnya Kiamat Jika Dibandingkan
Zaman yang Telah Lalu

ImAm Ahmad berkata,'Abir al-YamAn meriwayatkan kepada kami

1 dari syu'aib dart az-zuhri dari salim bin Abdullah bahwa Abdullah

K ni,, 'Umar berkata, Aku mendengar RasCrlullAh Shallallilhu
il.)

j4laihi wa Sallam bersabda dan beliau berdiri di atas mimbar,

'sesungguhrya tinggalnya kalian dibanding apa yang telah berlalu dari

umat-umat sebelum kalian adalah seperti antara shalat Ashar sampai

pada terbenanxnla matahari. Ahli Taurat di.berikan Taurat maka mereka

beramal dengannya hingga pertengahan hari, kemudian mereka diberi

satu kirat satu kirat. Lalu Ahli Injil diberi Injil, maka mereka beramal

dengannya hingga shalat Ashar, kemudian mereka diberi satu kirat satu

kirat. Lalu kalian diberi Al-Qur'an dan kalian beramal dengannya

hr"ggo matahari terbenam dan kemudian kalian diberi dua kirat dua

kirat. Maka Ahli Taurat dan Injil berkata,'Wahai Tuhan kami, mereka

kbih sedikit amalannya dan mendapat pahala yang lebih banyak!' AilAh

pun berhato,:Apakah Aku berbuat zalim atas sesuatu dari pahala kalian?'

Mereka pun berkatq 'Tidak.' Alldh berkata, 'Itulah keutamaan-Ku yng
Aku berikan kepada siapa yang Aku kehendaki."" Demlkianlah yang

diriwayatkan oleh al-BukhAri dari Ab0 al-YamAn.

Al-Bukhiri juga meriwayatkan hadits dari SufyAn ats-Tsauri

dari AbdullAh bin DinAr dari Ibnu 'Umar bahwa RasfilullAh

Shallallilhu ) laihi wa Sallam bersabda, " sesungguhnya waktu kalian

dibandingkan wahtu yng telah lalu dari umat'umat sebelum kalian

a d al ah s e p e rti antara s ha I at A s har dan te rb enamny a matahar i. S e me nt ara

perumpamaan kalian dengan orang-orang Tahudi dan Nasrani adalah..-

...", ia menyebutkan kelanjutan hadits hingga selesai.

Riwayat dari lbnu 'Umar

Imim Ahmad berkata, 'Al-Fadhal bin Dakin meriwayatkan kepada

kami dari Syarik, ia mengatakan, Aku mendengar Salamah bin

Kuhail meriwayatkan dari Mujnhid dari Ibnu 'Umar, ia berkata,

'Kami sedang duduk-duduk bersama Ras0lullAh Shallalldhu j4laihi

wa Sallam sementara matahari berada di atas Qu'aiqi'An setelah

Ashar. Maka Ras0lullAh Shallalldhu Alaihi wa Sallam bersabda,

'Tidaklah masa kalian dibandingkan dengan masa yang telah berlalu
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melainkan seperti siang yang masih tersisa dari yang telah berlalu

darinla."" Ahmad meriwayatkan sendiri dan sanadnya bagus tidak

bermasalah.

Imim Ahmad berkata, "IsmA'il bin 'Umar meriwayatkan kepada

kami dari Katsir binZaid dari al-Muthalib bin Abdull6h bin'Umar

bahwa ia sedang berdiri di Arafah memandang ke matahari ketika

sepertiperisai di sebelah barat, ia pun menangis tersedu-sedu. Maka

seorang laki-laki yang ada bersamanya bertanya kepadanya, 'Wahai

Abir AbdurrahmAn, engkau telah berdiri bersamaku berkali-kali

dan engkau belum pernah berbuat seperti ini!' Abdullflh bin 'Llmar

pun berkata, Aku teringat RasCrlullAh ShallailAhu )4laihi zaa Sallam

dan beliau sedang berdiri di tempatku ini, dan bersabda, 'Wahai

manusia, tidaklah dunia kalian tersisa dari apa yang telah berlalu

darinya kecuali seperti yang tersisa dari hari kalian ini dibandingkan

yng telah berlalu darinya."" Ahrnad meriwayatkan sendiri'

ImAm Ahmad berkata, "Y0nus bin HimAd, yaitu lbnu 'Umar,

meriwayatkan kepada kami dari Ay0b dari NAfi' dari Ibnu 'lJmar

bahwa Rasfi lultah I hatlaltdhu A laihi uta S allamber sabda,' Ketahuilah!

Sesungguhrya perumpamaan waktu kalian dibanding dengan zaaktu

umat-umat sebelum kalian adalah seperti waktu di antara shalat Ashar

dan terbenamny a matahari."'

Diriwayatkan oleh al-Bukhari dari Sulaimin bin Harb dari HimAd

b\n Zaidseperti itu dengan riwayat yang lebih sederhana dari itu.

Al-HAfizh Abir al-Qflsim ath-ThabrAni meriwayatkan dari hadits

Athiyah al-Aufi dan Wahab bin KisAn dari Ibnu 'Umar dari

Ras0lulldh Shallalhhu jLlaihi wa Sallam seperti itu.

Semuanya ini menunjukkan bahwa masa yang tersisa dibandingkan

dengan yang telah berlalu adalah sedikit sekali. Akan tetapi, tidak

ada yang mengetahui masa waktu yang telah berlalu melainkan

Allah Ta'Ah. Tidak ada yang mendeteksi penentuan waktu

il
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tersebut dengan sanad yang benar dari seseorang yang maksCrm

sehingga dapat diketahui waktu yang tersisa darinya. Hanya saja

hal tersebut sangat sedikit sekali jika dibandingkan dengan masa

yang telah berlalu.

Sementara itu, penentuan waktu terjadinya Kiamat tidak ada hadits

shahih yang menyebutkannya. Akan tetapi, ayat-ayat dan hadits-

hadits semuanya menunjukkan bahwa pengetahuan mengenai hal

tersebut merupakan hal yang khusus bagi AllAh yang hanya Dia

saja yang mengetahuinya, tanpa seorang pun dari makhluk-Nya'

Sebagaimana yang akan disebutkan nanti, insya AllAh.

lsyarat Nabawiyyah Seputar Usia Manusia
Menjelang Hari Kiamat

Dalam hadits yang diriwayatkan oleh ImAm Ahmad bin Hanbal

dalam Musnad-nya disebutkan, 'Ab0 al-YamAn meriwayatkan

kepada kami dari Syu'aib dart az-Zuhri dari SAlim bin AbdullAh

dan Ab0 Bakar bin AbO Khaitsamah bahwa AbdullAh bin 'Umar

mengatakan, 'Rasfilulldh Shallalhhu i4laihi wa Sallam shalat 'IsyA'

pada penghujung hidupnya. Maka ketika beliau selesai salam

beliau berdiri dan berkata,'Apakah kalian menyaksikan malam kalian

ini? Sesungguhnya pada azaal seratus tahun darinla tidak ada seseorang

yang tinggat" dari orang yang hari ini ada di atas bumi.' Maka orang-

orang pun merasa takut dengan perkataan RasfilullAh ShallallLhu

)4laihi ua Sallant itu dengan apa-apa yang mereka riwayatkan dari

hadits-hadits ini. Padahal RasCrlullAh Shallalldhu i4laihi zaa Sallam

bersabda, 'Tidak ada seseorang yang tinggal dari orang yang hari

ini ada di atas bumi.' Maksudnya adalah berakhirnya masa abad

tersebut."

Demikianlah yang diriwayatkan oleh al-BukhAri dari Abfi al-

YamAn dengan sanad dan lafazh yang sama. Sementara Muslim
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meriwayatkan dari Abdullih bin AbdurrahmAn ad-DarAmi dari

Abff al-YamAn al-Hakam bin NAfi'dari Syu'aib.

Para sahabat telah menafsirkan maksud dari hadits tersebut dengan

apa yang mereka pahami dan mereka adalah orang yang paling
paham jika dibandingkan dengan yang lainnya bahwa RasfflullAh

Shallalldhu l4laihi uta Sallambermaksud bahwa abadnya akan habis,

maka tidak akan ada orang yang pada waktu itu hidup di atas bumi

yang akan tetap masih hidup setelah seratus tahun dari waktu itu.

Para ulama telah berselisih pendapat. Apakah hal tersebut khusus

untuk abad itu ataukah umum untuk semua abad, bahwa tidak
ada seseorang yang akan hidup mencapai seratus tahunP Hal ini
terbagi menjadi dua pendapat. Pengkhususan hal tersebut untuk
abad itu sebagaimana yang telah dijelaskan adalah lebih benar.

Karena telah kita dapati ada beberapa orang yang hidup dengan

usia lebih dari seratus tahun dan itu ada pada kelompok lanjut usia,

sebagaimana yang telah kami jelaskan hal tersebut dalam tarikh.

Akan tetapi, hanya ada sedikit orang. Wallahu a'lam.

Hadits ini mempunyai banyak jalan lain dari Rasfflullirh ShallallAhu

Alaihi zaa Sallam.

Riwayat dari J6bir bin 'Abdulldh

ImAm Ahmad berkata, 'AbO an-Nadhar meriwayatkan kepada kami

dari al-MubArak dari al-Hasan dari JAbir bin AbdullAh bahwa

RasfilullAh ShallailAhu:4lnihi uta Sallam ditanya mengenai Kiamat

satu bulan sebelum beliau wafat. Maka beliau berkata, 'Mereka

bertanya kepadaku kapan Kiamat. Sesungguhnya pengetahuan tentang

itu ada pada Alldh. Demi Zat yang jizaaku berada dalam genggaman-

Nya, yang aku tidak mengetahui ada jiwa pada hari ini yang datang

kepadanya seratus tahun."'
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Ahmad sendiri, sanadnya hasan dan bagus, para perawinya kuat.

Ab0 an-Nadhar Hisyim bin QAsim adalah dari para perawi

Shahihain, sementara al-MubArak bin Fadh6lah haditsnya ada pada

pemilik Sunan, al-Hasan al-Bashri adalah dari golongan ImAm-

Imtm besar yang kuat dan dapat dipercaya. Para perawinya ada di

hadits-hadits Shahih semuanya dan juga yang lainnya.

Imim Ahmad berkata, "Uajjaj meriwayatkan kepada kami dari

lbnu Juraij dari Abir az-Zubair dari Jibir bin AbdullAh bahwa

ia mendengar Ras0lullih ShallailAhu j{laihi ua Sallam bersabda

satu bulan sebelum beliau meninggal , 'Mereka bertanya kepadaku

kapan Kiamat, sesungguhryta pengetahuann)a ada pada AilAh dan aku

bersumpah demi Alldh tidak ada di atas bumi satu jiwq yang hari ini
bernapas akan sampai pada seratus tahun."'

Demikian pula yang diriwayatkan oleh Muslim dari HArirn bin

Abdullih dan Ha3jaj bin asy-SyA'ir dari Hajjaj bin Muhammad al-

A0a juga dari Muhammad bin H6tim dari Muhammad bin Abff

Bakrah yang keduanya dari Ibnu Juraij.

Hari Kiamat Semakin Dekat

ImAm Muslim mengatakan dalam Shahih, 'Abfi Bakar bin Abir

Syaibah dan AbO Karib meriwayatkan kepada kami dariAbCr UsAmah

dari Hisyflm dari ayahnya dari 'Aisyah, ia mengatakan, 'Dahulu

orang-orang Arab apabila datang kepada Ras0lullAh ShallailAhu
j4laihi wa Sallam mereka bertanya mengenai Kiamat. Maka beliau

melihat kepada orang yang paling muda dari mereka dan berkata,

'Jika ia hidup, ia tidak akan menemui masa tua hingga kalian menemui

Kiamat kalian."' ImAm Muslim meriwayatkan sendiri.

Kemudian Imtm Muslim berkata, 'Ab0 Bakar bin Abff Syaibah

meriwayatkan kepada kami dari Yfinus bin Muhammad dari ffi
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HimAd bin Salamah dari TsAbit dari Anas bahwa seorang laki-laki

bertanya kepada RasfflullAh ShallailAhu i4laihi wa Sallam,'Kapan

terjadi Kiamat?' Dan di sana ada seorang bocah dari Anshflr yang

bernama Muhammad. Rasfilullirh ShallailAhu i{laihi wa Sallam

bersabda, )4pabila bocah ini hidup, mungkin ia tidak akan menemui

masa tua renta hingga terjadi Kiamat."' Muslim meriwayatkan

sendiri dari arah ini.

Lalu Muslim berkata, "Hajjaj bin asy-SyA'ir meriwayatkan kepadaku

dari Sulaimdn bin Harb dari Himnd yaitu AbCr Zard, dari Ma'bad

bin Bilfll ibnul-Arabi dari Anas bin MAlik bahwa ada seorang laki-

laki bertanya kepada Nabi ShallailAhu )4laihi wa Sallamdan berkata,

'Kapan terjadi Kiamat?' Ras0lullflh ShallailAhu i4laihi uta Sallam

diam sesaat kemudian melihat kepada bocah di depan beliau dari

Azdu SyanCr'ah, maka beliau berkata, 'Sesungguhnya usia bocah int

tidak akan sampai menemui masa tua renta hingga terjadi Kiamat."'

Anas mengatakan, "Bocah itu dari golongan remaja pada saat itu."

Muslim sendiri dari arah ini.

Muslim berkata, "HirCrn bin Abdullflh meriwayatkan kepada kami

dari Affin bin Muslim dari Hamdm dari Qatddah dari Anas bahwa

seorang bocah melewati al-Mughirah bin Syu'bah dan ia dari

Aqrdni, maka RasfilullAh ShallailAhu )4laihi zua Sallam bersabda,

'A?abila ia ini diakhirkan, maka ia tidak akan menemui masa tua renta

sampai datangnya Kiamat."' Diriwayatkan oleh al-BukhAri dari

Amr0 bin'Ashim dari HamAm.

Riwayat-riwayat ini menunjukkan banyaknya pertanyaan dan

jawaban mengenai hal tersebut, dan bukan berarti menentukan

waktu Kiamat Besar sampai masa tua orang yang disebutkan

dalam hadits. Akan tetapi, maksudnya adalah Kiamat mereka, yaitu

habis dan berlalunya masa abad mereka, yang akan habis dengan

berakhirnya usia bocah tadi.

Rahasia Kiamat

Sebagaimana yang disebutkan dalam hadits, "Mereka bertanya

kepadaku kapan Kiamat, sesungguhnya pengetahuannya ada pada

AUah dan aku bersumpah demi AIIAh tidak ada di atas bumi satu

jiwa yang hari ini bernapas akan sampai pada seratus tahun." Hal

tersebut dikuatkan dengan hadits yang diriwayatkan oleh 'Aisyah

ra., "Telah datang kepada kalian Kiamat kalian." Yaitu barangsiapa

telah mati maka ia masuk dalam hukum Kiamat, karena Alam

Barzakh adalah dekat dengan Alam Hari Kiamat dan di sana ada

juga kemiripan dengan dunia, namun lebih banyak kemiripannya

dengan akhirat. Kemudian apabila masa yang telah ditentukan

bagi dunia telah berakhir, maka A[ah memerintahkan agar terjadi

Kiamat dan berkumpullah orang-orang pertama sampai dengan

orang-orang Akhir Zaman pada waktu yang telah ditentukan,

sebagaimana yang akan diterangkan dari Kitab dan sunnah, dengan

pertolongan Allih Ta'Ah.

Kiamat Semakin
Mengetahui Kapan

Kecuali

Lllhth Ta' Ah berf,trm an,

Dekat, Tidak Ada yang
Terjadinya dengan Pasti,
Allah Sendiri

-i'.: . -' . - rer .y G ro: r+*r
"Telah dekat kepada manusia hari menghisab segala amalan mereka,

sedang mereka berada dalam kelalaian lagi berpaling (daripadanya)."

(QS. al-AnbiyA' [zt]: t)
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" Te tah p a s ti datan gnlt a k e t e t ap an A ilAh mak a j anganl ah k amu me m it ia'

minta agar dtsegerakan (datang)nya' Mahasuci Alhh dan Mahatinggt

dari apa yang nureka persekutukan"' (QS' an-Nahl [to]: t)

9rJ

\-) +l rrt
'la*ri

"Manusia bertanrya hepadamu tentang Hari Berbangkit' Katakanlah"

'sesungguhnya pengetahuan tentang Hari Berbangkit itu hanya di sisi

Alhh.'Dantahukahkamuhai(Muhamrnad')'bolehjadiHariBerbangkit

itu sudah d.ekat utaktunt")' (QS' at-Ahzib [33]: 63)

Jl

a,: ;-aJi S::ii bvti {'f';

" Telah dekat (datangrya)

Qamar [5+]: t)
saat itu dan bulan pun terbelae'" (QS' al-

\;k'a;(it',*
:i'-' 31ja-
\-'v'

"Dan (ingatlah) akan lmri yng (di zuaktu itu) AtlAh mengumpulkan

mereka, (mtreka n'terasa d'i hari itu) seakan-akan mereka tidah pernah

berdiam (di dunia) hanya sesaat saja di siang hari' di waktu itu mereha

s aling berk enalan - S e sungguhny a r ugilah orang- orang ! ang mendu stakan

pertemuan mereka d'engan Alldh d'an mereka tidah mendapat petuniuk'"

(QS. Yunus [ro]: 45)

r

,*ri Gr" gtlolil ,*U '' .jfli 'S;i Ci; 'l;

lr.,rt{ 3"ii vr ;.,';";"€, (''l 'aor'ui

Si"g 6i ot;;;:, q- b,il-*\#r' **tts

b
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(E) 6-/ :rf"'tor-ui
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jauh(mustahil).SedanghanKamimemandangnladekat(pastiterjadi).

Pada hari ketika langtt menjadi seperti luluhan perak' Dan gunung-

gunung meriadi seperti bulu (lang berterbangan)' Dan tidak ada

seorang teman akrab pun menanlakan temannya'" (QS' al-Ma'irij

[zo]: r-ro)

'Ja
b

t,Lr

a
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ioji 6, ($ ,ajit.fl G:, 
"\*;

:5,;;!.e q!)i G;K Jq$ bt{1€r Jir-K i-tai

(:t )

.seorang penanld telah bertanjta kedatangan azab Tang bakal terjadi

untuk orang-orang kafir yang tidak seorang pun dapat mtnolaknya'

(Tang datang) dari Altdla Tang mmtpunyai tempat-tempat naik'

Malaikat-malaikot dan Jibril naik (menghadap) kepada Tuhan dalam

sehari yng kad.arnya limapuluh ribu tahun' Maka bersabarlah kamu

dengan sabar yang baik' Sesungguhnya mereka memandang siksaan itu
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"AtlAhhh lang menurunkan kitab dengan (membazaa) kebenaran dan

(menurunkan) neraca (keadilan). Dan tahukah kamu, boleh ladi Hari

Kiamat itu (sudah) dekat. Orang-orang yang tidak beriman kepada Hari

Kiamat meminta su?aya hari itu segera didatangkan dan orang-orang

yng beriman flrcrasa takut hepadanya dan ntereka yakin bahuta Kiamat

itu adalah benar (akan terjadt). Ketahuilah bahuta sesungguhnya orang-

orang yang membantah terhadap terjadinya Kiamat itu benar-benar

dalam kesesatan yangjauh)' (QS. asy-Syffrff [+e]: 17-rs)

,E'., (i{l ;ff 6t'2; rt #;i J *itb; *
'[TanuJ di hari ftiang pada waktu ituJ dniup sangkakala dan Kami

akan mengumpulkan pada hari itu orang-orang lang berdosa dengan

muka yang biru buraru, mereka berbisik-bisik di antara mereka, 'Kami

tidak berdiam (di dunia) melainkan hanyalah sepuluh (hari).' Kami

lebih mengetahui apa yang mereka hatakan, ketika berkata orang lang
paling lurusjalannya di antara mereka,'Kamu tidak berdiam (di dunia),

melainkan hanya sehari saja;" (QS. Thahit lzo): ro9.'ro4)

*i ? i .. I

it=s !f ;fri 0l .i;
Alldh berftrntan, 'Kamu tidak tinggal (di bumi) nrelainkan sebentar saja,

kalau kamu sesungguhnya mengetahui."' (QS. al-Mu'minin las):
r t4,)
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" Mere ha menany akan kep adamu tentang Kiam.at,' Kap ankah terj adiny a''

Katakanlah, 'sesungguhnla pengetahuan tentang Kiamat itu adalah

pada sisi Tuhanku, tidak seorang pun yng dapat menjelaskan waktu

kedatangannya selain Dia. Kiamat itu amat berat (huru-haranya

bagi makhluk) yang di langit dan di bumi. Kiamat itu tidak akan

datang kepadamu melainkan dengan tiba-tiba.' Mereka bertanya

kepadamu seakan- akan kamu benar-benar mengetahuiny a. Katakanlah,

'sesungguhnya pengetahuan tentang Hari Kianrat itu adalah di sisi

Tuhary tetapi kebanyakan m.anusia tidak mengetahui''" (QS' al-Arif

[7]: ta7)

- !.

Wftdrr *.i i ,5:, t+*i oui ^'ai * u|'^"

tE;rs#&.;Uq=:'

" [Orang-orang krrtrJ bertaryta kepadamu (Muhammad) tentang

Hari Berbangkit, kapankah terjadinya siapakah hamu (sehingga)

dapat menjtebutkan (waktunya). Kepada Tuhanmulah dikembalikan

kesudahanryta (ketentuan wahtunita)." (QS. an-Nflzi'flt [?s]: 49.'44)

t' -id*)
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" Sesungguhnya Hari Kiamat itu akan dating. Aku merahasiakan

(u.'akturya) supaya tiap-tiap diri itu dibalas dengan apa jtang ia
usahakan. Maka sekali-kali janganlah kamu dipalingkan daripadanjta

oleh orang yang tidak beriman kepadanya dan okh orang )ang mengikuti

hazua nafsunya, jang menyebabkan kamu binasa." (QS. ThahAt lzo)z
r5-16)

t. t c.t ;iLt UP ) Jr'

a: | . t
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'ri '(lt\:,

J G X) iAi ir-:s *sJi

,sti t-r*ti r* t'rl'u;i

" Katakanlala tidak ada seorang pun di langit dan di bumi yng
mengetahui perkara yang ghaib, kecuali AilAh serta mereha tidak

mengetahui kapan mereka akan dibangkitkan. Sebenarnya pengetahuan

mereka tentang akhirat tidak sampai (ke sana) malahan mereka ragu-

ragu tentang akhirat itu, lebih-lebih lagi mereka buta daripadanyal'

(QS. an-Naml laz): 65-66)

V <E;,I+ ;;;'iill *i ob)i +:\W
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" Sesungguhnya Allilla hanya pada sisi-Nya sajalah pengetahuan tentang

Hari Kiamat dan Dialah Tang menurunkan hujan, serta mtngetahui

apa yang ada dalam rahim.. Tiada seorang pun yang dapat mengetahui

(dengan pasti) apa yang akan diusahakannla besok. Dan tiada seorang

pun lang dapat mengetahui di bumi mana ia akan mati. Sesungguhnya

Allilh Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal;' (QS. Luqmfln [s1]:
34)

Oleh sebab itu, ketika Malaikat Jibril Alaihissalflm bertanya

kepada Ras0lullAh Shallallihu )4laihi tua Sallam yang ketika itu ia

dalam rupa orang Arab, ia menanyakan mengenai Kiamat, maka

Ras0lullAh Shatlalldhu )4laihi ua Sallam bersabda, "Tidaklah orang

yng ditanya lebih mtngetahui daripada orang yang bertanya." Yaitu

telah sama pengetahuan antara orang ditanyai dan orang yang

bertanya.

dr
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" sesungguhnjta Allah, Hanya pada sisi-Nita sajalah pengetahuan

tentang hari Kiamat; dan Dia-lah yang ?rlenurunkan hujary dan

mengetahui apa yang ada dalam rahim. dan tiada seorangpun. yang

dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan diusahakannya besok.

Dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan

mati. Sesungguhryta Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal."

(QS. Luqmin [sr]: e+)

AUah Ta'ilaberfirman,
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;ius W,:i! j;, 6l Js*i ki -r:iri,jia3 *

r_!., ;!ialJ.;
"Dan mereka menanyakan kepadamu, ,Benarkah 

(azabyng d/anjikan)
itu?' Katakanlal4 'Tq demi ruhanku, sesurgguhnya azab itu atlarah
benar dan kamu sehali-kali tidah bisa luput (daripadanya)," (gS.
Yffnus [to]:5s)
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"Dan orang-orang lang kqfir berkata, 'Hari Berbangkit itu tidak akan
datang kepada kami.' Katakanrarq 'pasti datang, derui Tuhanku yang
mengetahui yang ghaib, sesungguhryta Kiamat itu pasti akan datang
kepadamu. Tidak ada tersembunyi daripada-Nya seberat zarrah pun
yang ada di langn dan yang ada di bumi. Dan hdak ada (puta) yng
lebih kecil dari iht dan ltang lebih besar, melainkan tersebut dalam Kitah
yang nyata (Lauh Malfuzh).' supaya Aildh mernberi barasan kepada

b
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orang-orang yang berintan dan mengerjakan amal yang shalih. Mereka

itu adalah orang-orang yang bagirya ampunan dan rezeki yang mulia.

Dan orang-orang lang berusaha untuk (menentang) ayat-ayat Kami

dengan anggapan mereha dapat melemahkan (menggagalkan azab

Kami), mereka itu memperoleh azab, yaitu (jenis) azab jtang pedih." (QS.

Sabi' 1847: s-5)

el- <1.-ti ..-
Y S# cl-,ts

G)f i ;t'i Jr,,q', qL#
"Orang*orang yang kafir mengatakan bahwa mzreka sekali-kali tidak

a k an dib ang k itk an. Kata k anl a lt,' T i da k dtmik i an, demi Tuhanku, b enar-

benar hamu akan dibangkitkan, kemudian akan diberitakan kepadamu

apa yang telah kamu kerjakan.' Tang demikian in adalah mudah bagi

Alhh." (pS. at-Taghfrb0n l0'+)z 7)

Inilah tiga ayat yang AllAh memerintahkan Rasfflullith Shallalldhu

)4laihi wa Sallam supaya bersumpah atas nama Allah kepada para

hamba dan tidak ada ayat keempat yang seperti itu. Akan tetapi,

yang sarla dalarn maknanya banyak.

Allah Ta'Ah berfirman,
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"Dan dikatakan kepada orang-orang yang bertakwa: 'Apakah yang

Telah diturunhan oleh Tuhanmu?" mereka menjazt,ab: "(Allah Telah

menurunkan) kebaikan". ordng-orang yng berbuat baik di dunia Ini
mendapat (pembalasan)yang baik. dan Sesungguhnya kampung akhirat

adalah lebih baik dan ltulah sebaik-baik tempat bagi orang yang

bertakwa, (lort") sjurga Adnyang mereka masuk ke dalamnya, mengalir

di baztahnya sungai-sungai, di dalam surga itu mereka mendapat segala

a?a yang nxereka kehendaki. Demikianlah Allah memberi balasan hepada

orang-orang ltang bertakwa, (yaitu) orang-orang yang dizuafatkan

dalam keadaan baik oleh para malaikat dengan mengatakan (kepada

mereka): "salaamun'alaikum, masuklah kamu ke dalam syurS;a itu

disebabkan apa yang Telah kamu kerjakan". Tidak ada yang ditunggu-

tunggu orang kafir selain dari datangnya para malaihat kepada mereka

atau datangnya perintah Tuhanmu. Demikianlah yng Telah diperbuat

oleh orang-orang &rrtr) sebelum mereka. dan Allah tidak menganiaya

mereka, akan tetapi merekalah yng selalu menganiaya diri mereka

sendiri, Maka mereka ditim,pa ol"eh (akibat) kejahatan perbuatan mereka

dan mereka diliputi oleh azab j,ang selalu mereka perolok-olokan. Dan

berkatalah orang-orang musyrik: "Jika Allah menghendaki, niscaya

kami tidak akan menyembah sesuatu apapun selain Dia, baik kami

rnaupun bapak-bapah kami, dan tidak pula karui mengharamkan

sesuatupun tanpa (izin)-Nyo". Demikianlah yang diperbuat orang'

orang sebelum mereka; Maka tidak ada keutajiban atas para rasul selain

dari menyampaikan (amanat Allah) dengan terang. Dan sungguhnya

kami Telah mengutus Rasul pada tiapaiap umat (untuk menyerukan):

"sembahlah Allah (saja), dan jauhilah Thaghut itu", Maka di antara

umat itu ada orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah dan ada

pula di antaranya orang-orang yang Telah pasti kesesatan baginya.
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Maka berjalanlah kamu dimuka bumi dan perhatikanlah bagaimana

kesudahan orang-orang yang mendustakan (rasul-rasul). Jika kamu

s ang at mengharap k an ag ar me re k a d ap at p e tunj u k, M a k a S e sung gu hny a

Allah tiada memberi petunjuk kepada orang lang disesatkan-Nya, dan

sekali-kali mereka tiada mem.punyai penolong. Mereka bersumpah dengan

nama Allah dengan sumpahnjta lang sungguh-sungguh: 'Allah tidak

akan akan membangkitkan orang yang mati". (Tidak demiki.an), bahkan

(pasti Allah akan nrcm.bangkitnya), sebagai suatulanji yang benar dari

Allah, akan tetapi kebanyakan manusia tiada mengetahui, Agar Allah

menjelaskan kepada mereka apa yng mereka perselisihkan itu, aq;ar

orang-orang kaftr itu mengetahui bahwasanya mereka adalah orang-

orang yang berdusta. Sesungguhnjta perkataan kami terhadap sesuatu

apabila kami menghendakinya, kami Hanya mengatakan kepadaryta:

"kun (jadilah)", Makajadtlah ia.;' (QS. an-Nahl [re]: 3o-4o)

rl

Rahasia Kiamat

qil,-ar'rII*6i ai
"sesungguhrya penciptaan langit dan bumi lebih besar daripada

penciptaan manusia tetapi kebanyakan manusia tiada beriman. Dan

tidaklah sama orang yang buta dengan orang Jang melihat dan tidaklah

(pula sama) orang-orang yng beriman serta mengerjakan amal shalih

dengan orang-orang yang durhaka. Sedikit sekali kamu mengambil

pelajaran. Sesungguhnya Hari Kiamat pasti akan datang, tiada

keraguan tentangnya, tetapi kebanyakan manusia tidak beriman." (QS.

al-Mu'min [+o]: 57-5s)
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"Tidaklah Alhh menciptakan dan membangkitkan kamu (dari dalam

kubur) itu melainkan harytalah seperti (menciptakan dan membangkitkan)

satu jizua saja. Sesungguhrya Alldh Maha Mendengar lagt Maha

Melihat;'(QS. Luqmfln [sl]: e8)
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"A?akah kamu yang lebih sulit penciptaannya ataukah langit yang

Alldh telah membangunnjta? Dia meninggikan bangunannya lalu

menyempurnakannya, dan Dia menjadikan malamnya gelap gulita,

dan menjadikan siangnya terang benderang. Dan bumi sesudah itu

diham.parkan-Nya, Dia memancarkan daripadanya mata airnya,

dan (menumbuhkan) tumbuh-tumbuhannya. Dan gunung-gunung

dipancangkan-Nya dengan trgrh, (semua itu) untuk kesenanganmu dan

untuk binatang-binatang ternakmu." (QS. an-Nizi'it [Zs]: 27-33)

'"Wiil G*bitu;-;3*s;i'# fi fio"
(,* g;3 J'^;a)i?;i#'*-ut, i &

L^"-17

t

\sl-ti i;)



r0 An-Nih6yatu fr al-Fitini wa al-Malihimi

(*;Air:4,:A*t#
Rahasia Kiamat 301

b

- '. -?" 
*,4 t . , /)r,

Nril- l^4 t^S.J

(E;i r 
'3#. ;ld- A;H (,,i t*t;, L:$t

" Dan barangsiapa yang ditunjuki Allala dialah yang mendapat petunjuk

dan barangsiapa yang dia sesatkan Maka sekali-kali kamu tidak akan

mendapat penolong-penolong bagi mereka selain dari Dia. Dan Kami

akan mengumpulkan mereka pada Hari Kiamat (diseret) atas muka

mereka dalam keadaan buta, bisu, dan pekak. Tempat kediaman mereka

adalah neraka jahanam. f iap-tiap hali njtala api jahanam itu akan

padam, Kami tambah lagi bagi mereka nyalanya. Itulah balasan bagi

mereka, karena sesungguhnya mereka kafir kepada ajtat-ayat Kami
dan (karena mereka) berkatq )4pakah bila kami telah menjadi tulang

belulang dan benda-bendayang hancur, apakah kami benar-benar ahan

dibangkitkan kembali sebagai makhluk baru.- (QS. al-Isri' IrZ]: s7-
e8)

*F -rlr, u.:'li, ,p'"r,^-:li "etr 6;&':r;l Li fi, ;ti *

aiv *C.t$ Li * ,W:;ir"6p oi

"Dan apakah mereka tidak memperhatikan bahwa All6h jtang

menciptakan langit dan bumi adalah kuasa (pula) menciptakan yang

serupa dengan merekq dan telah menetapkan waktu jtang tertentu bagi

mereka lang tidak ada keraguan padanya. Maka orang-orang zalim itu

tidak menghendaki kecuali kekafiran;' (QS. al-IsrA' IrZ]: ss)

(-!,io#; 4b # J{ bt*ii -:* 6;fi

6:i ljii i! ,:^i J4 o't * sr"rilil - t t- i
)O)A I

tk ;,i iiu,, t4.q 6j< ?{:\

"Sesungguhnya perintah-Nya apabila Dia menghendaki sesuatu

hanyalah berkata kepadaryta, 'Jadilah!' Maha tery'adilah ia. Mahasuci

@ilAh) yng di tangan-Nya kekuasaan atas segala sesuatu dan kepada-

Nyalah kamu dikembalikan;'(QS. Yf,sin [so]: aa-es)

& -tt etl'lr:t .*\i$i'dL
,,a,f ;k ,{!Lt"filti G+ oi Jb )* Jr*

"Dan apakah mereka tidak rumperhatikan bahzaa sesungguhrya AilAh

yang mznciptakan langit dan bumi dan Dia tidak merasa payh karena

menciptakannya, kuasa runghidupkan orang-orang mati. Ta (bahkan)

sesungguhrya Dia Mahakuasa atas segala sesuatu." (QS. al-Ahqnf

[+o]: ss)

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah berdirinla langrt

dan bumi dengan iradat-Nya. Kemudian apabila Dia memanggil kamu

sekali panggil dari bumi, seketika itu (juga) kamu keluar (dari kubur))'

(QS. ar-Rfimlso)z a5)
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"Dan Dialah yang m.enciptakan (manusia) dari permulaa4 kemudian

mengembalikan (menghidupkan)nya kembali dan menghidupkannya

kembali itu adalah lebih mudah bagt-Nya. Dan bagi-Nyalah sfat yang

Mahatinggt di langit dan di bumi, dan DiaLah Tang Mahaperkasa lagi

Mahabijaksana;' (pS. ar-Rfim lso)z a7)

" Katakanlah"'Ia akan dihidupkan oleh Tuhanyang menciptakannjta kali

yang pertama. Dan Dia Maha Mengetahui tentang segala makhluk."'

(QS. Ynsin [so]: ?s)
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"Dan sebagian dari tanda-tanda (kekuasaan)-Nya bahuta kamu

melihat bumi itu kering tandus, maka apabila Kami turunkan air di

atasn)o" niscaya ia bergerak dan subur Sesungguhnya (Tuhan) Tang

menghidupkannla tentu dapat menghidupkan )ong mati: sesungguhnya

Dia Mahakuasa atas segala sesuatu;' (QS. al-Fushilat [+t]: ss)
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"Hai manusia, jika kamu dalam keraguan tentang kebangkitan (dari

kubur), maka (ketahuilah) sesungguhnya Kami telah menjadikan kamu

dari tanah, kemudian dari setetes mani, kemudian dari segumpal darah,

kemudian dari segum.pal daging yang sem?urna kejadiannya dan itang
tidak sempurna, agar Kami jelaskan kepadamu dan Kami tetapkan

dalam rahim, apa yang Kami kehendaki sanLpai zaaktu yng sudalt

ditentukan. Kemudian Kami keluarkan kamu sebagai bayi, kemudian

(dengan berangsur-angsur) kamu sam.pai pada kedezuasaary dan di

antara kamu ada yang diraafatkan dan (ada pula) di antara kamu yang

dipanjangkan umurnja sanpai piku4 supaya ia tidak mengetahui lagi

sesuatu pun yang dahulurya telah diketahuirya. Dan kamu lihat bumi
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ini kering, kemudian apabila Kami turunkan air di atasnla, hiduplah

bumi itu dan suburlah dan menumbuhkan berbagai macam tumbuh-

tumbuhan yang indah. Tang demikian itu, karena sesungguhnjta Alldh

Dialah yang haq dan sesungguhnya Dialah yang menghidupkan segala

yang mati. Sesungguhnya AilAh Mahakuasa atas segala sesuat4 dan

sesungguhnya Hari Kiamat itu pastilah datang, tah ada keraguan

padanya; dan bahwasanya Alldh membangkitkan semua orang di dalam

kubur" (QS. al-Hajj lzz)z 5-z)

'^;Lt'^,:)+ #,€t,,* u # oFii t*sL x: t
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"Sesungguhnya Kanr.i telah menciptakan manusia dari suatu saripati

(berasal) dari tanah. Kemudian Kami jadikan saripati itu air mani

(lang disim.pan) dalam tempatyang hokoh (rahiru). Kemudian air mani

itu Kamijadikan segumpal darah,lalu segumpal rJarah itu Kamijadikan

segumpal daging dan segum.pal daging itu Kami jadikan tulang belulang,

\ lalu tulang belulang itu Kami bungkus dengan daging. Kemudian Kami

$ paimn ia makhluk yng (berbentuk) lain. Maka Mahasucilah AilAh,
>\a)
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Pencipta Tang Paling Baik. Kemudian, sesudah itu, se.sungguhnjta kamu

sekalian benar-benar akan mati. Kemudia4 sesungguhnya kamu sekalian

akan dibangkitkan (dari kuburmu) di Hari Kiamat. Sesungguhnya

Kami telah menciptakan di atas kamu tujuh buah jalan (tu1uh buah

langit). Dan Kami tidaklah lengah terhadap ciptaan (Kami)!'(QS. al-
Mu'minfin lzs): t2-r7)

Allah Ta'dlamenjadikan sebuah bukti dengan menghidupkan bumi

yang tandus Dia pasti mampu membangkitkan jasad-jasad setelah

kebinasaannya, kehancuran dan setelah ia menjadi tanah, tulang
belulang dan puing-puing.

Demikian pula dengan permulaan penciptaan dan akan

mengembalikannya lagi sebagaimana Ailah Ta'dla berfirman,
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i't C
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"Dan Dialah yang menciptakan (manusia) dari permulaa4 kemudian

mengembalikan (menghidupkan)nya kembali dan mznghidupkannya

kembali itu adalah lebih mudah bagt-Nya. Dan bagi-Nyalah sfot jtang

Mahatinggi di langit dan di bumi, dan Dialah Tang Mahaperkasa lagi

Mahabij aksana;' (QS. ar-Rfim lso): a7)
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An-Nih6yatu fi al-Fit6ni wa al-Mal6himi

" Katakanlah, berjalanlah di (muka) bumi, maka perhatikanlah

bagaimana Alhh menciptakan (manusia) dari permulaannyq kemudian

Alldh m.enjadikanryta sekali lagi. Sesungguhryta Alldh Mahakuasa atas

segala sesuatu;' (QS. al-Ankfrbtt lzs): ao)

Rahasia Kiamat 3O7

i:It ri,*r*i 'u"rn<)iM

"Maka hendaklah manusia memperhatikan dari apakah ia dici.ptakan?

Ia diciptakan dari air jtang terpancar, yang keluar dari antara tulang

yilbi laki-laki dan tulang dada wanita. Sesungguhnya AilAh benar-

benar kuasa untuk mengembalikanryta (hidup sesudah mati). Pada hari

dinampakkan segala rahasia, maha sekali-kali tidak ada bagi manusia

itu suatu kekuatan pun dan tidak (pula) seorang penolong. Demi langit

lang mengandung hujan dan bumi yang mem.purytai tumbuh-tumbuhan,

sesungguhnla al-Qur'an itu benar-benar firman yang memisahkan

antara yng hak dan yang batil dan sekali-kali bukanlah ia sendau

gurau. Sesungguhnla orang kaftr itu merencanakan tipu daya yang

jahat dengan sebenar-benarnya. Dan Aku pun membuat rencana (pula)

dengan sebenar-benarnla. Karena itu, beri tangguhlah orang-orang

kaftr itu yitu beri tangguhlah rnereka itu barang sebentar." (QS. ath-
Thffriq [so]: 5-17)
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"Dan Dialah yang meniupkan angin sebagai pembawa berita gembira

sebelum kedatangan rahmat-Nya (hujan) Htngga apabila angin itu

telah membawa awan mendung, Kami halau ke suatu daerah yang

#! ,,l' .-13u 'r^ L,)
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I .l. t ,. -..

L=+ 6-$, -a, WG)A,;JJai ---r3i./
.-,,-:.3r'Fj-u':s

"DanTangmenurunkan air dari langitmenurut kadar (1ang diperlukan)

lalu Kami hidupkan dengan air itu negeri jtang mati, seperti itulah kamu

akan dikeluarkan (dari dalam kubur);' (QS. az-Zukhruf [+s]: t t)

* ,* Jt A!-h-r (w'i,i3 *)i Uti e ,{sr 
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"Dan Alhh, Dialah yang mengirimkan angin; lalu angin itu

menggerakkan awan, maka Kami halau attan itu ke suatu negeri

yang mati lalu kami hidupkan bumi setelah matinya dengan hujan itu.

Demikianlah kebangkitan itu;'(QS. fathir [s5]: s)
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tandus, lalu Kami turunkan hujan di daerah itu, maka Kami keluarkan

dengan sebab angin itu pelbagai ?tlacatnl buah-buahan. Seperti itulah

Kami membangkitkan orang-orang yang telah mati, mudah-mudahan

kamu mengambil pelalaraz." (QS. al-Arflf lt): St)

Lte13 - tt z tto - 
*
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"'Apakah setelah kami mati dan setelah menjadi tanah (kami akan

kembali lagi), itu adalah suatu pengembalian yang tidak mungkin?'

Sesungguhnya Kami telah mengetahui apa yang dihancurkan oleh bumi

dari (tubuh-tubuh mereka) dan pada sisi Kami pun ada kitab yang

memelihara (mencatat);' (QS. Qef [5o]: s-+)

.$;slsliar*rc

"Dan sesunguuhnya kamu telah mengetahui penciptaan yang pertama,

maka mengapakah kamu tidak mengambil pelajaran (untuk penciptaan

yang kedua)P" (QS. al-Wflqi'ah lie)z 6a)

r,:=', 
-tdrjj
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" Kami telah ruenciptakan mereka dan ruenguatkan persendian tubuh

mere ka. Apabila Kami menghendaki, Kami sungguh- sungguh menggant i
(mereka) dengan orang-orang yang serupa dengan mereka." (QS. al-
InsAn l7a)z za)
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"Sekali-kali tidak! Sesungguhnya Kami ciptakan mereka dari apa yng
mereka ketahui (air mani). Maka Aku bersumpah dengan Tuhan Tang

Mengatur tempat terbit dan terbenamnla matahari, bulan dan bintang,

sesungguhnya Kami benar-benar Mahakuasa untuk mengganti (mereka)

dengan kaum yang lebih baik dari mereka, dan Kami sekali-kali tidak

dapat dikalahkan." (8S. al-Ma'flrij [7o]: 3s-4r)
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"Dan mereka berkata, A?akah bila kami telah menjadi tulang-

belulang dan benda-benda yang hancur, apa benar-benarkah kami

akan dibangkitkan kembali sebagai makhluh yng baru?' Katakanlah,

'Jadilah kamu sekalian batu atau besi, atau suatu makhluk dari makhluk

yng tidak mungkin (hidu?) menurut pikiranmu.' Maka mereka akan
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bertanya, 'Siapa yang akan menghidupkan kami kembali?' Katakanlah

'Tang telah menciptakan kamu pada kali yang pertama.' Lalu mereka

ahan menggeleng-gelengkan kepala mereka kepadamu dan berkata,

'Kapan itu (akan terjad)?' Katakanlalt, 'Mudah-mudahan zuaktu

berbangkit itu dekat. Taiu pada hari Dia memanggil kamu, lalu kamu

mematuhi-Nya sambil memuji-Nya dan kamu mengira bahuta kamu

tidak berdiam (di dalam kubur) kecuali sebentar saja;" (QS. al-Isrfl'

[tz]: 4s-52)

I J t-l i'i''
J '\-.

" [Orang-orang kafirJ berkata, A?akah kami benar-benar dikembalikan

kepada kehidupan yang semula? Apakah fakan dibangkitkan jugaJ

apabila telah menjadi tulang belulang yang hancur lumat?' Mereka

berhata, 'Kalau demikian, itu adalah suatu pengembalian yng
merugikan.' Sesungguhnya pengembalian itu hanyalah dengan satu

kali tiupan saja, maka dengan serta merta mereka hidup kembali di

permukaan bumi)' (QS. an-Nizi'it [7s]: ro-l.n)

AUah Ta'Ah telah menyebutkan mengenai menghidupkan orang-

orang yang sudah mati dalam surat al-Baqarah di lima tempat'

1. Ketika Bani IsrA'il saling membunuh setelah mereka

menyembah anak sapi. AllAh Ta'dla berfirman dalam surat al-

Baqarah la) ayat 56, " Setelah itu Kami bangkitkan kamu sesudah

kamu mati, supay kamu berqtukur."

2. Kisah Sapi. AllAh Ta'dlaberfirman dalam surat al-Baqarah [z]
ayal T 3," Lalu Kami berf[rman, 'Pukullah mayat itu dengan sebagtan

';f 6u+ rk fr,l (l:t, 6it3-i a'o:'::3-rl ;ri ol*
?yi'y,4

J,

i'i- 6,+L3tr n-o ti.tg.J 'l
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anggota sapi betina itu!' Demikianlah Alldh menghidupkan kembali

orang-orang yng telah mati dan memperlihatkan kepadamu tanda-

tanda kekuasaan-Nya agar kamu mengerti."

Kisah mengenai orang-orang yang keluar dari kampung

halaman mereka, sedang mereka beribu-ribu (jumlahnya)

karena takut mati. Alah Ta'Ah berfirman dalam surat al-

Baqarah lz) ayat z4r,"Apakah kamu tidak mem.perhatikan orang-

orang lang keluar dari kampung halaman mereka, sedang mereka

beribu-ribu (jumlahnya) karena takut mati rnaka Alldh berfirman

kepada mereka, 'Mattlah kalian!' Kemudian AilAh menghidupkan

ruereka. Sesungguhnla Alldh mem.purytai karunia terhadap manusia

tetapi keban1akan manusia tidak bersyukur."

Kisah al-'Uzatr dan lainnya. Allih Ta'dla berfirman dalam

surat al-Baqarah 121 ayat 259, "Atau apakah (kamu tidak

memperhatikan) orang-orang yang melalui suatu negeri yang

(temboknya) telah roboh menutupi atapnya. Dia berkata, 'Bagaimana

Alldh menghidupkan hembali negeri ini setelah roboh?' Maka Alhh
mematikan orang itu seratus tahun, kemudian menghidupkannla

kembali. AilAh bertanya, 'Berapakah lamanya kamu tinggal di
sini?' Ia menjawab, 'Sajta telah tinggal di sini sehari atau setengah

hari.' AilAh berfirman, 'Sebenarnya kamu telah tinggaL di sini

seratus tahun lamanya, lihatlah kepada makanan dan minumanmu

yang belum lagi berubah dan lihatlah kepada keledai kamu (yang

telah menjadi tulang belulang). Kami akan menjadikan kamu tanda

kekuasaan Kami bagi manusia dan lihatlah kepada tulang belulang

keledai itu, bagaimana Kami nlenyusunnla kembali, kemudian Kami

menutupnya kembali dengan daging.' Maka tatkala telah nyata

kepadanya (bagaimana Alldh menghidupkan yng telah mati),

ia pun berkata, 'Sa1n yakin bahwa AllLh Mahakuast atas segala

sesuatu."'

5. Allah Ta'Ah berfirman dalam surat al-Baqarah lq1 ayat

260, "Dan [ingatlahJ ketika lbrahim berkata, 'Ta Tuhanku,
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p erlihatkanlah kep adaku b agaimana Engk au menghidup k an orang-

orang lang mati?' AilAh berftrman, Apakah kamu belum percaya?'

Ibrahim menjazaab, '9aya telah percaya, tetapi agar bertambah tetap

hati saya.' Alldh berfirmary'(Kalau demikian) ambillah empat ekor

burung lalu cincanglah olehmu. Kemudian letakkanlah tiap-tiap

seekor daripadanla di atas tiapaiap bukit. Sesudah itu panggtllah

ia, niscaya ia akan datang kepada kamu dengan segera.' Dan

ketahuilah bahwa All6h Mahaperkasa lagi Mahabijaksana."

AUah juga menyebutkan kisah Ashhdb al-Kahfi dan bagaimana Dia

membangunkan mereka dari tidur mereka dalam gua selama tiga

ratus tahun Matahari dan tiga ratus sembilan tahun Bulan. Di sana

Allah Ta'dlaberfirman,

6i- 1,,
tsts rP d."i-L,

^l 
"zttti

4iGrri\au.W#i
\;ilitnb

b ),'i t....1 -.
f^.,"1 ,{111 Of -*- rl k.r:^,^.l

W l;t 1-r.Jfr J8'4 ;Gi 
-&J*,LaJ

€

Hovl

"Dan demikian (pula) kami mempertemukan (manusia) dengan mereka,

agar manusia itu mengetahui, bahzaa janji Allah itu benar, dan bahwa

kedatangan hari kiamat tidak ada keraguan padanya. ketika orang-

orang itu berselisih tentang urusan mereka, orang-orang itu berkata:

"Dirikan sebuah bangunan di atas (gua) mereka, Tuhan mereka lebih

mengetahui tentang mereka". orang-orang yang berkuasa atas urusan

mereka berkata: *Sesungguhnya kami akan mendirikan sebuah rumah

peribadatan di atasnya;' (QS. al-Kahfi [ts]: zt)

Rahasia Kiamat

Berakhirnya Masa Kehidupan Dunia dan
Dimulainya Kehidupan Akhirat

Hal pertama yang mengetuk manusia setelah terjadinya syarat-

syarat Kiamat adalah sebuah tiupan yang mengejutkan. Hal itu
karena sesungguhnya AllAh Td'dla memerintahkan kepada Isr6fil
agar meniup sangkakala sebuah tiupan panjang yang sangat

mengejutkan. Maka tidak ada seorang pun dari penduduk bumi

dan langit melainkan sangat terkejut, kecuali orang yang AlIffh
kehendaki. Tidak pula ada yang mendengar seseorang di bumi
kecuali terdengar suara, 'Seandainya', dan menyerukan kata
'Seandainya', atau semoga lembaran amalan mereka dihapus dan

harapan lain. Perkara agung ini terdengar dan telah membuat

orang-orang merasa takut dan mengganggu mereka atas apa yang
sedang mereka kerjakan dari perkara dunia serta kelalaian mereka

akan itu. Mengenai kejadian peristiwa besar tersebut, All6h 7h'Ah
berfirman,
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"Dan (ingatlah) hari (ketika) ditiup sangkakalq ntaka terkejutlah segala

yang di langn dan segala yang di bumi, kecuali siapa yang dikehendaki

AllAh. Semua mereka datang menghadap-Nya dengan merendahkan diri.
Dan kamu lihat gunung-gunung itu, kamu sangka ia tetap di tempatnya,

padahal ia berjalan sebagaijalannla au)an. (Begitulah) perbuatan AltAh

yang membuat dengan kokoh tiap-tiap sesuatu, sesungguhnjta Allilh
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Maha Mengetahui apa jtang kamu kerjakan." (QS. an-Naml lzZ)z
87-88)

"Tidaklahlang mereka tunggu melainkan hanla satu teriakan saja yng
tidak ada bagirya saatberselang." (QS.Shnd [aa]: t5)

,rj. .nryp li #1'-iJ'r-l ,-]. -r:pUl d P l;.G

"Apabila ,lirr"p sangkakala, maka waktu itu adalah zuaktu (datangnya)

hari yang sulit;' (QS. al-Mudatsir [7a]: 8-e)

b

J * ? 
y:-*;u jj:fu o'');*ti',* t fi * t

r!:r;+ii eX k' |r,ikb,yei ib' t Ai
"Dan benarlah perkataan-Nya di zuaktu Dia mengatakan, 'Jadilah, lalu

jadilah', dan di tangan-Nyalah segala kekuasaan di waktu sangkakala

ditr"?. Dia mengetahui yang ghaib dan yang tam.pak. Dan Dialah Tang

Mahabijaksana lagi Maha Mengetahui" (QS. al-An'flm [e]: 7s)

Kemudian beberapa saat sesudah itu, Allah Ta'dla memerintahkan

agar sangkakala ditiup kembali maka pingsanlah seluruh orang

yang ada di langit dan di bumi kecuali yang Allah kehendaki. Lalu

Allah Ta'Ahmemerintahkan agar ditiup sekali lagi maka bangunlah

\ sernua manusia menghadap kepada Tuhan semesta alam.
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"Dan ditiuplah sangkakala, maka matilah siapa yang di langit dan di
bumi kecuali siapayang dikehendakiAilAh. Kemudian ditiup sangkakala

itu sekali lagi maka tiba-tiba mereka berdiri rnenunggu (putusannnya

masing-masing). Dan terang benderanglah bumi (padang mahsyar)

dengan cahaya (keadilan) Tuhannya dan diberikanlah buku (perhitungan

perbuatan masing-masing) dan didatangkanlah para nabi dan saksi-

saksi dan diberi keputusan di antara mereka dengan adil, sedang mereka

tidak dirugikan. Dan disempurnakan bagi tiapaiap jiwa (balasan) apa

yang telah dikerjakannya dan Dia lebih mengetahui apa yang mereka

kerjakan;' (QS. az-Ztmar [ss]: 68-70)
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" Dan mereka berhata,' Kapankah (tery adinya) j anji ini (Hari Berbangkit)

jika kamu adalah orang-orang yang benar?' Mereka tidak rruenunggu

melainkan satu teriakan saja yang akan membinasakan mereka ketika

mereka sedang bertengkar. Lalu mereka tiada kuasa membuat suatu

wasiat pun dan tidak (pula) dapat kembali kepada keluarganya. Dan

ditfuplah sanp;kalala, maha tiba-tiba mereka keluar dengan segera

dari kuburnya (meruju) kepada Tuhan mereka. Mereka berkata, Adub

celakalah kami! Siapakah yng rnembangkitkan kami dari tempat tidur

kami (kubur)?' Inilah ltang dijanjikan (Tuhan) Tang Maha Pemurah

dan benarlah Rasul-rasul-(Nya). Tidak adalah teriahan itu selain sekali

teriakan sQa, maka tiba-tiba mereka sernua dikumpulkan hepada Kami.

Maka pada hari itu seseorang tidak akan dirugikan sedikitpun dan

kamu tidak dibalasi, kecuali dengan apa yang telah kamu kerjakan."

(QS. Ynsin [so]: 48-54)

" sesungguhnya pengembalian itu hanyalah dengan satu kali tiupan saja,

maka dengan serta merta mereka hidup kembali di permukaan bumi."

(QS. an-Nizi'it [?s]: t3-r4)
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"Dan perintah Kami hanlalah satu perkataan seperti kejapan mata."

(QS. al-Qamar [5a]:50)

Ae*#r'#

"Kami biarkan mereka di hari itu bercampur aduk antara satu dengan

yang lain, kemudian diti"? lagi sangkakalq lalu Kami kumpulkan

mereka itu semuan1 ." (8S. al-Kahfi [te]: ss)
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"Apabila sangkakala drtiup sekali tiup dan diangkatlah bumi dan

gunung-gunung, lalu dibenturkan keduanya sekali benturan, maka pada

hari itu terjadilah Kiamat dan terbelahlah langrt, karena pada hari

itu langit menjadi lemah. Dan malaikat-malaikat berada di penjuru-

penjuru langit. Pada hari itu delaparu orang malaikat menjunjung Arasy

Tuhanmu di atas (kepala) mereka. Pada hari itu kamu dihadapkan

.l:;it,sf, 'bb #-; @

(kepad.a Tuhanmu), tiada sesuatu pun dari keadaanmu yang tersembunyi d1
(bagi Ailah)" (QS. al-Hflqqah [os]: rs-rs) ffi|
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"Taitu hari (yang pada utaktu itu) dtlup sangkakala lalu kamu

datang berkelompok-kelompok dan dibukalah langit, maka terdapatlah

beberapa pintu, dan dijalankanlah gunung-gunung maka ia menjadi

fatamorgan ." (QS.an-Nabff' [Zs]: r8-2o)

c, Gi #;'w",;5i,i.e)
C"r

$ir L/

c c- r:*

" [TattuJ di hari fyang pada utaktu ituJ dtttup sangkakala dan Kami

akan mengumpulkan pada hari itu orang-orang lang berdosa dengan

muka jtang biru buram." (QS.Theha l2o7t roz)

Imdm Ahmad berkata, "IsmA'il meriwayatkan kepada kami dari

SulaimAn at-Tamimi dari Aslam al-Ajali dari Bisyar bin Sufydn

dari AbdullAh bin Amrff bahwa seorang Arabi berkata, 'Wahai

RasCrlullAh, apakah sangkakala ituP' Beliau berkata, 'Tanduk yng
dttiup di dalamnya."' Kemudian diriwayatkan oleh YahyA bin Sa'id

ibnul-QathAn dari SulaimAn bin TharkhAn at-Tamimi.

Dikeluarkan oleh Abff DAwud, at-Tirmidzi, dan an-NasA'i dari

banyakjalan dari SulaimAn at-Tamirni dari Aslam al-Ajili seperti itu
dan at-Tirmidzi mengatakan, "Hasan, kami tidak mengetahuinya

kecuali dari hadits Aslam al-Ajili."

7

)

Ter{adinya Kiamat di Antara Waktu
yang Masih Tersisa

ImAm Ahmad berkata, 'AsbAth meriwayatkan kepada kami dari

Muthrif dari Athiyah dari Ibnu AbbAs mengenai firman Allah

Ta'dla,

'Apabila dniup sangkakala.' (QS. al-Mudatsir [7+]: a)

Ia mengatakan bahwa RasCrlull6,,h ShallallAhu Alaihi uta Sallam

bersabda,'Bagaimana bisa bersenang-senang sementara pemilih

sanghakala telah meruasukkan sangkakala ke mulutnya dan rnenolehkan

keningnya nxenun€{gu kapankah ia diperintahkan untuk meniup.' Maka

para sahabat Rasfilulllrh Shallalldhu Alaihi wa Sallam berkata,

'Wahai RasCrlullAh, apa yang akan kami katakan?' Beliau bersabda,

'Katakanlah, hasbundlldh zua ni'ma al-waktl ala Alldh tazuakalna

(tujuan kami adalah AUAL dan Dia adalah sebaik-baik utakil, kepada

AltLh hami bertaztakal)."' Ahmad sendiri dan telah diriwayatkan

oleh Abir Kudainah Yahyd ibnul-Mahlab dari Muthrif seperti itu'

Imflm Ahmad berkata, "sufydn meriwayatkan kepada kami dari

Mutrif dari Athiyah dari Ab0 Sa'id dari Nabi ShallailAhu Alaihi wa

Sallam bahwa beliau bersabda, 'Bagaimana bisa bersenang-senang

sementara pemilik sangkakala telah memasukkan sangkakalanya ke dalam

mulutnya dan menolehkan keningnya serta memasang pendengarannYa

lnenunggu kapankah akan diperintahkan.' Maka kaum muslimin

berkata, 'Wahai Rasulullah, lalu apakah yang kami katakan?' Beliau

berkata, 'Hasbundlldh wa ni'ma al-zaaktl ala Alhh tazvakalna."'

- I <.n / t
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Dikeluarkan oleh at-Tirmidzi dari Ubay dari SufyAn bin Ayyinah
dan ia mengatakan hasan. Kemudian diriwayatkan dari hadits

Khalid bin ThahmAn dari Athiyah dari Abff Sa'id seperti itu dan ia

juga mengatakan hasan.

Syaikh kita Abfi al-Hajjaj al-Maziy mengatakan dalam al-Athrifl
"Diriwayatkan oleh IsmA'il bin lbrAhim, AbO YahyA at-Tamimi
dari al-Amasy dari AbO Shelih dari Abff Sa'id, demikianlah yang ia

katakana. Begitu pula yang diriwayatkan oleh Ab0 Bakar bin Abff
ad-Dunyd dalam Kitab al-Ahutdl, ia mengatakan, 'IJtsmAn Ab0
Syaibah meriwayatkan kepada kami dari Jarir dari al-Amasy dari
AbO Shalih dari Ab0 Sa'id al-Khudri bahwa Ras0lullAh Shallalldhu

Alaihi wa Sallam bersabda, 'Bagaimana bersenang-senang sementara

pemilik sangkakala telah memasukkan sangkakalanya ke dalam mulutnya

dan menolehkan keningnya dan nlernasang ?endengarannya rnenunggu

kapankah akan diperintahkan untuk meniup dan akan segera rneniup.'

Maka kami berkata, 'Wahai Rasulullah, lalu apakah yang kami
katakan?' Beliau berkata, 'HasbundllLh uta ni'ma al-uakil ( tujuan

kami adalah AilAh dan Dia adalah sebaik-baik wakil);'

AbO Ya'lA al-Muwashali berkata dalam Musnad Abff Hurairah,
'Abff Shalih meriwayatkan dari Ab0 F{urairah, juga dari 'ImrAn

dari Athiyah dari AbO Sa'id bahwa Ras0lullAh ShallallLhuAlaihiwa

S allam bersabda,' Bagaimana bersenang- senang 
-bagaimana 

kalian,

A b tt t h A b h ragu- ra gu- s e dan g h an p e mi li k s an g k a k a I a t e I ah me m a s u k k an

sangkakalanya ke dalam mulutnya dan memasang pendengarannjta serta

mzmalinghan keningnya menunggu kapankah akan diperintahkan untuk

mtniup.' Mereka berkata, 'Wahai RasfilullAh, lalu apa yang kami

katakan?' Beliau berkata, 'Katahanlalt" hasbunLllilh zaa ni'ma al-waktl

(tuluan kami adalah Alldh dan Dia adalah sebaik-baik zuakil)!"

ImAm Ahmad berkata, 'Ab0 Mu'iwiyah meriwayatkan kepada

kami dari al-Amasy dari Sa'id ath-Thn'i dari Athiyah al-'Aufi dari

Abfr Sa'id al-Khudri bahwa Ras0lullAh Shallalldhu i4laihi zaa Sallam

menyebutkan tentangpemilik sangkakala, maka beliau berkata,'Di

Rahasia Kiamat

sebelah kanannya adalah Jibril dan di sebelah kirinya adalah MlkA'il,

atas mereka shalauat dan salam."'

Ibnu MAjah berkata, 'Ab0 Bakar bin Ab0 Syaibah meriwayatkan

kepada kami dari 'Ubad ibnul-'AwAm dari Hajjaj dari Athiyah

dari AbO Sa'id bahwa Rasfflullirh Shallalldhu ) laihi taa Sallam

bersabda, 'sesungguhnya dua pemilik sangkakala di kedua tangan

mereka terdapat sangkakala, keduanya memperhatikan dan nxenunggu

untuk dip erintahkan."'

Imdm Ahmad berkata, "YahyA bin Sa'id meriwayatkan kepada kami

dari at-Taimi dari Aslam dari AbCr Muryah dari Nabi ShallailAhu

i4laihi wa Sallam, beliau bersabda, 'Dua peniup ada di langit kedu,a.

Kepala salah satu dari keduanya berada di timur dan kedua kahirya ada

di barat.' Atau beliau berkata, 'Kepala salah dari keduanya berada di

barat dan kedua kakinya ada di barat. Keduanla menungqpt kapankah

akan diperintahkan untuk meniup sangkakala dan mereka akan segera

meniup."' Ahmad meriwayatkan sendiri.

AbCr Miryah dan ini adalah nama AbdullAh bin Amr0 al-'Ajali

yang tidak terkenal dan mungkin saja kedua malaikat ini salah

satunya adalah IsrAfil, dan dialah yang akan meniup sangkakala,

sebagaimana yang akan dijelaskan dalam Hadits Sangkakala dengan

panjang lebar. Sementara lainnya adalah sang peniup sangkakala

an-Ndqfir. Namun, bisa jadi Ndqfir dan Shfir merupakan nama

untuk jenis yang umum. Bisa pula, setiap dari keduanya memiliki

para pengikut yang akan mengerjakan seperti apa yang telah ia

kerjakan. Hanya A[ah Yang Mahatahu.

Ibnu Abfi ad-Dunyd berkata, 'Abdulldh bin Jarir meriwayatkan

kepada kami dari MffsA bin IsmA'il dari Abdu al-WAhid b\n Ziy6d

dari AbdullAh bin AbdullAh ibnul-Asham bahwa Ibnu AbbAs

berkata, 'sesungguhnya pemilik sangkakala tidak berkedip sejak ia

diserahi tugas itu. Seolah-olah kedua rnatanya adalah dua cahaya

yang berkilauan yang memandang kepada 'Arasy, karena takut
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apabila tiba-tiba diperintahkan untuk meniup, sedarrgkan ia belum

membuka mata dari kedipannya."'

AbCr AbdurrahmAn Abdull6h bin 'IJmar meriwayatkan dari
MarwAn bin Mu'Awiyah dari AbdullAh bin Abdulldh ibnul-Asham

dari Abff Hurairah bahwa RasfilullAh Shallalldhu Alaihi wa Sallam

bersabda, "Pemilik sangkahala tidak pernah berkedip sejak diserahkan

kepadanya. Ia memandang ke arah Arasy, karena takut ia diperintahkan

sedangkan matanya belum kembali terbuka dari kedipary seolah-olah

kedua matanya adalah dua bintang yang bercahajta."

Gambaran Seputar Peristiwa
Saat Te{adinya Kiamat

Al-HAfizh Abff Ya'lA al-Muwashali berkata dalam Musnad-nya,
'Amr0 bin adh-DhahAk bin MujAlid meriwayatkan kepada karni

dari Abir 'Ashim adh-DhahAk bin Mujdlid dari Abfi Rdfi' dari

Muhammad bin ZiyAd dari Muhammad bin Ka'ab al-Quradhi dari

seorang laki-laki dari Anshdr dari Abff Hurairah Radhiyallahu

Anhu, ia mengatakan, 'Ras0lullAh Shallalhhu i4laihi zua Sallam

berbibara kepada kami dan beliau sedang berada bersama beberapa

orang sahabat, beliau berkata, 'Sesungguhryta AllLh Ta'dla setelah

selesai menciptakan langtt dan bumi, Dia menciptakan sangkakala lalu

memberikannjta kepada IsrLfil. Isrifil pun meletakkannya di mulutryta

seraya manatap ke arah Arasy dengan pandangannya, menanti kapankah

ia diperintahkan;

Aku pun berkata, 'Wahai RasfrlullAh, apakah sangkakala itu?'

Beliau berkata, 'Tanduk.'Aku berkata, 'Bagaimanakah iaP' Beliau

berkata,' Sangat besar.'

RasfflullAh Shallalldhu )4laihi zua Sallam bersabda, 'Demi Zat yang

\
)J

Rahasia Kiamat 323

dalamnya adalah seluas langrt dan bumi. Ia meniupnya tiga kali tiupan.

Pertama, tiupan keterkejutan. Kedua, tiupan kematian. Dan ketiga,

tiupan kebangkitan kepada Tuhan semesta alam. Alldh menLerintahkan

IsrAfil dengan tiupan pertalna serala berkata, 'Tiuplah tiupan kelutan!'

Maka ia meniup tiupan kejutan dan terkejutlah penduduk langit dan

bumi kecuali yang Allilh kehendaki. Kemudian Allhh memerintah maka

ia mengulur dan memanjangkannya dan tidak berhenti. Itulahfirman

Alldh Ta'Ala,

ii"-''t'*. il ,{;- Hss
'Tidaklah yang mereka tunggu melainkan hanya satu teriakan saja yang

tidak ada baginya saat berselang.' (QS. Shfld [ss]: t5)

Maka berjalanlah gunung-gunung seperti ialanryta awan dan menjadi

fatamorgana. Sementara bumi berguncang bersama penduduknya

guncangan yng dahsyat. Maka ia seperti kapal rusah lang berada di

laut jtang di?ukul oleh gelombang yang terbalik bersama penghuninya,

seperti lampu minyak itang tergantung di Arasy, ruh-ruh pun bergetar.

Ketahuilah! Itu adalah yang difirmankan oleh AilAh,

,ztz:- :: rtri ),r -' .--
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" [sesungguhnl,a kamu akan dibangkitkan) pada hari ketika tiupan

pertama menggoncangkan alam, tiupan pertama itu diiringi oleh tiupan

kedua. Hati manusia pada waktu itu sangat takut." (QS. an-Nazi'dt

[7s]: o-8)

Bumi di h am,p ark an b e r s ama p e ng huninit a, s u s u an di k ib a s k an, k an dun gan

pun terlahir, anak-anak menladi beruban, setan-setan beterbangan

karena takut dan kaget, hingga sam.pai ke segala penjuru maka mereka
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bertemu drngan malaikat lang memukul wajah mereka, lalu mereka pun
kembali mundur lari ke belakang dan mereka tidak mem.punyai penolong

dari kemurkaan Alldh. sebagian dari mereka memanggil sebagian yang
lain. Itulahfirman Alhh,

i;!, :iri t .f.rL;vi
'Hari panggil-memanggil (QS. al-Mu'min [+o]: 32)

Manakala mereka seperti itu, saat itulah bumi dibenturkan dua kali
benturan dari ketinggian kep ada arahyngj auh. Mereka pun menl aksikan

peristiwa sangat besar yang mereka belum pernah melihat yng seperti

itu- Dengan itu mereka pun ditinpa bencana serta hepedihan yang Arhh
mengetahui hal tersebut. Mereka melihat ke langit dan mendapatinya

seperti luluhan perah. Kemudian langit terbelah dan bertebaranlah

bintang-bintangnya, dan matahari menutupi bulannya. Orang-orang

yng mati tidak mengetahui apa-apa tentang kejadian itu.'

Aku (Ab0 Hurairah) berkata, 'Wahai Ras0lullAh, siapakah yang
dikecualikan oleh Allah dalam firman-Nya surat an-Naml [zz]
ayat 87,'Maha terkejutlah segalayang di langit dan segalayang di bumi,

kecuali siapa yang dikehendaki AllAh?" Beliau berkata, 'Mereka adalah
para syuhadd. Sesungguhnya kekagetan itu sampai pada semua yang
hidup, dan rnereka (para sluhada) adalah hidup di sisi Tuhan rnereka

dan diberi rezeki. Maka Alhh ruenghindarkan mereka dari kekagetan

pada hari itu dan mengamankan mereka darinya. Itu merupakan azab

Alldh yang dikirim untuk seburuk-buruk makhluk-Nyq dan itu adalah
jtang dikatakan oleh Alhh,

3*bi ie yt:titl:*-l 'fz;rirni;t}i q:V
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'Hai manusiq bertakualah kepada Tuhanmu. Sesungguhrya

kegoncangan Hari Kiamat itu adalah suatu kejadian yang sangat besar

(dahsyat). (Ingatlah) pada hari (ketika) kamu melihat kegoncangan

itu, lalailah sernua wanita lang nlenlusui anaknya dari anak yang

disusuinya dan gugurlah segala kandungan zaanita yng hamil. Daq

kamu lihat ntanusia dalam keadaan mabuk, padahal mereka sebenarnya

tidak mabuk, tetapi azab AilAh itu sangat keras; (QS. al-Hajj lza):
r-2)

Mereka berada dalam azab itu selama yang dikehendaki oleh Alhl4 dan

itu berlangsung lama. Kemudian Alldh menterintahkan Isrffil dan dia

meniup tiupan kematian. Maka seluruh penduduk langit dan bumi mati

kecuali yang Alldh kehendaki.

Kemudian manakala mereka telah mati Malaikat Maut pun datang

kepada Tang Maha Penguasa serala berkata, 'Wahai Tuhan... telah

mati penduduk langit dan bumi kecuali yang Engkau kehendaki.' AilAh

Ta'6la berkata-dan Dia lebih mengetahui siapa saja yang masih

tersisa-, 'Lalu siapakah yang masih tersisa?' Malaikat Maut berkata,

'Wahai Tuhan... Masih tinggal Engkau Tang Mahahidup yang tidak

akan mati, juga masih tersisa pernbazua Arasy-Mu, juga Jibrtl, MikA'il
dan aku.' Lalu Alhh Ta'dla berkatq'Matikanlah Jibril dan Mikd'il!'

Maka Alhh membuat Arasy berbicara dan ia berkata, 'Wahai Tuhan...

Jibril dan Mtkd'il mati!' Alhh pun berkata, 'Diam! Sesungguhnya Aku

telah menetapkan kematian atas setiap yang berada di bautah Arasy-Ku.

Maka keduanya pun mati.'

Keru.udian Malaikat Maut datang kepada Tang Maha Memaksa serala

berkata, 'Wahai Tuhan... Jibrtl dan MikL'il telah mati.' Alldh pun

e
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berkata-dan Dia lebih mengetahui siapa saia yng tersisa-, 'Siapa

yang masih tinggal?' Malaikat Maut berkata, 'Walrui Tuhan...

Masih tinggal Engkau Tang Mahahidup 1ang tidak akan mati, masih

tinggal pembaz.aa Araslt-Mu dan aku.' Maka Alhh Ta'dla berkata,

'Matihanlah pembawa Arasy-Ku!' Matilah para pembazua Arasy dan

AllAh memerintahkan agar Arasy mengambil sangkakala dari IsrLfil.

Kemudian Malaikat Maut datang kepada Tang Maha Penguasa dan

berkata, 'Pembawa Araqt-Mu telah mati.' AUAU pun berkata-dan

Dia lebih mengetahui siapa saja yang masih tersisa-, 'Siapa yang masih

tinggat?' Malaikat Maut berkata, 'Wahai Tuhan... Masih tinggal

Engkau Tang Mahahidup yng tidak akan pernah mati dan aku.'

Maka All6h berkata kepadanla, 'Engkau adalah makhluk dari ciptaan-

Ku. Aku telah menciptakanmu ketika Aku berkehendak. Maka matilah

engkau!' Malaikat Maut pun mati.

Tidak ada lagi yng tertinggal kecuali Alldh Tang Maha Esa lagi

Maha Mengalahkan, Tang Sendiri, Tempat bergantung segala urusan)

Tang Tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Dialah Tang

terakhir sebagaimana Dia adalah Permulaan. AilAh menggulung langtt

dan bumi sebagaimana menggulung lembaran-lembaran kertas dan

kemudian menghamparkannya. Lalu menyambar dan menangkapnya

tiga kali, dan berkata, Aku adalah Tang Maha Memaksa!' Kemudian

berteriak dengan suara-Nyq 'Kepunyaan siapakah kerajaan pada hari

ini? Kepunjtaan siapakah kerajaan pada hari ini? Kepunyaan siapakah

kerajaan pada hari ini?' Tidak ada seseorang pun yang menjawab-

Nro-

Kemudian Dia berkata untuk diri-Nya sendiri,

q:)-,{nii
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'(yaitu) hari (ketika) mereka keluar (dari kubur); tiada suatu?un dari

keadaan mereka yang tersembunyi bagi Allah. (lalu Allah berfirman):

"Kepunjtaan siapakah kerajaan pada hari ini?" kepuryaan Allah yang

Maha Esa lagi Maha Mengalahkan' (QS. al-Mu'min [+o]: to)

Alldh mengganti bumi dengan bumi yang lain beserta langitlangitnya.

Lalu membentangkan dan menghamparkannya sama rata, tidak terlihat

lengkungan ataupun tempat yang tinggi. Kemudian Alhh berteriak

kepada seluruh makhluk dengan satu teriakary maka mereka seperti

keadaan mtreka semula. Barangsiapa berada di perut bumi maka

nrereka berada di perut bumi; dan barangsiapa berada di muka bumi

maka mereka berada di sana.

Lalu AllLh menurunkan atas kalian air dari bazaah Arasy. Kemudian

memerintahkan langit untuk hujary maha ia menurunkan hujan selama

enpat puluh hari, hingga air mencapai dua belas lengan di atas mereka.

Lalu Alhh memerintahkan jasad-jasad supaya tumbult, maka mereka

pun tumbuh seperti tumbuhan kecambah" atau seperti tumbuhan tunas.

Ketika jasad mereka telah sempurna seperti sediakala, Alldh berkata"

'Hiduplah pembauta Arasy!' Mereka pun hidup. Alhh lalu memerintah

IsrAfil dan ia mengambil sangkakala dan meletakkannla di mulutnya.

Kemudian AilAh berkata, 'Hiduplah Jibrtl dan Mik|'il!' Keduanya pun

hidup. Kemudian Alldh memanggil ruh-ruh maka mereka pun dating.

Ruh kaum muslimin terang benderang dengan cahaya, sementara ruh

yang lain adalah kegelapan. Maka Alhh mengambilnya semuanya dan

melemparkannya ke dalam sangkakala. Kemudian Alldh mimerintahkan

Isrdfil supa1a meniup tiupan kebangkitan. Maka keluarlah ruh-ruh

seolah-olah mereka adalah lebah, yang ruemenuhi antara langit dan

bumi. Lalu Alldh berkata, 'Demi kemuliaan-Ku dan keagungan-Ku!

Supaya setiap ruh kembali kepada jasadnya.' Ruh-ruh pun masuk ke

bumi kepada jasad-jasad dan masuk ke lttbang-lubang hidung, lalu

berjalan dalam jasad-jasad seperti jalannya racun pada orang yang

tersengat.
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Kemudian bumi terbelah dari kalian dan aku adalah orang pertama

yang bumi terbelah karenanya. Kalian pun keluar darinya dtngan cepat

berbondong-bondong kepada Tuhan kalian,

t;,1),.* tr t -;'}rbr<it I rt
'Mereka datang dengan cepat kepada penyeru itu. Orang-orang kafir
berkata,'Ini adalah hari yng berat." (pS. al-Qamar [5a]: 8)

Tidak beralas kaki, tidak berpakaian, dan tidak sunat. Kemudian kalian

berdiri di tempat berdiri lang sama selama tuluh puluh tahun. Alldh
tidah melihat hepada kalian dan tidak memutus perkara di antara

kalian. Maka kalian menangis hingga terhentilah airmata, kemudian

kalian menangis darah. Kalianjuga berkeringat hingga hamfir saja hal

tersebut ruembelenggu kalian atau mencapai janggut, maka kalian pun

ribut dan berkata, 'Siapakah yang akan memberi syafaat kepada kita

kepada Tuhan kita agar memutus perkara di antara kita?' Kalian pun

berkatq 'Siapakahyang lcbih berhak daripada ayh kalian Adam? AILAL

mencip tak annjt a drngan tangan-Ny L meniup k an ruh-Ny a kep adany a
berbicara langsung d.engannya.' Lalu mereka pun mendatangi Adam

dan meminta itu kepadanya, maka Adant pun enggan dan berkata, Aku

bukanlah orang jang mempunyai itu.'

Kemudian mereka pun mendatangi para nabi satu per satu. Setiap kali
mereka mendatangi seorang nabi, nabi tersebut enggan atas mereka

dan berkatq Aku bukanlah pemilik rtu.' Sam.pai akhirnya mereha

mendatangiku. Maka aku pun segera pergi hingga aku sampai di al-
Fahshu dan aku pun tunduk dan bersujud.'

Aku (Abfr Hurairah) berkata, 'Wahai Ras0lullih, apakah al-Fahshu

itu?' Beliau berkata, 'Tem.pat telapak kaki dari Arasy. Hingga Alldh
mengutus seorang malaikat kepadaku lnlu ia memegang lengan atasku

dan mengangkatku dari sujud serala berkata, 'Wahai Muhammad.'

Aku pun berkata, 'Iya. Labaik utahai AilAh.' AllAh berkata, Apa
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k e p e rlu anmu?' A ku p un b e rk ata,' Wahai A il Ah, E ng k au te lah me nj anj i k an

syafaat kepadakq maka slafaatilah aku untuk para makhluk-Mu dan

putuskanlah perkara di antara mereka.' Alhh pun berkata, Aku telah

memberimu slafaat. Ahu akan datang kepada kalian dan memutushan

perkara di antara kalian.'

Aku pun kembali dan berdiri bersama orang-orang. Manakala kita
berdiri, saat itulah kita mendengar suara jang keras dari langtt. Maka
penduduk langit terendah pun turun sebanyak orang lang ada di bumi

dari golongan jin dan manusia. Htngga ketika mereha telah dekat dari
bumi, bumi pun terang benderang dengan cahaya mereka dan mereka

mengambil tempat berdiri mereka. Dan, kita pun berkata kepada mereka,

A?akah di antara kalian ada Tuhan kami?' Mereka berkata, 'Tidak.

Dia sebentar lagi datang.'

Kemudian penduduk langit kedua turun sebanyak yang telah datang dari
para malaikat dan orang yang ada di dalamnya dari jin dan manusia.

Htngga ketika mereka telah dekat dengan bumi maka bumi pun terang

benderang dengan cahaya mereka, lalu mereka mengambil tempat berdiri

mereka. Dan, kami pun berkata kepada mereka, A?akah di antara kalian

ada Tuhan kanti?' Mereka berkata, 'Tidak. Dia datang sebentar lagi.'

Lalu turun lagi sebanlak itu hingga Tang Maha Memaksa dan

Mahamulia turun dalam naungan awan dan para malaikat. Pada

hari itu Arasy dibauta oleh delapan malaikat dan sekarang mereka ada

empat. Telapak kaki mereka di atas batas bumi yang paling bawah dan

langt adalah sanpai pada pinggang mereka. Sementara Araqt berada

di pundak merekq mereka bergemuruh dengan bacaan tasbih mereka.

Mereka mengatakan, 'Mahasuci Zat yang mempunyai kemuliaan dan

kekuasaan. Mahasuci Zat yang mempunjtai kekuasaan dan kerajaan.

Mahasuci Zat yng hidup dan tidak akan mati. Mahasuci Zat yng
mematikan makhluk-makhluk dan Dia tidak mati.'

AilAh meletakkan Kursi-Nya sebagaimana jtang Dia kehendaki di atas

bumi-Nya. Kemudian Dia berbicara dtngan suara-Nya dan berkata,

il
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'Wahai golongan jin dan manusia, sesungguhnya Aku telah diam untuk

kalian dari hari Aku menciptakan kalian hingga hari kalian ini. Aku

mendengar perkataan kalian dan melihat perbuatan kalian. Maka diam

dan dengarkanlah Aku. Karena sesungguhnya ia adalah amal perbuatan

kalian dan lembaran kalian dibacakan untuk kalian. Barangsiapa

mendapat kebaikan hendaknya memuji kepada Alldh dan barangsiapa

mendapati selain itu maka ia tidak mencela siapa pun melainkan dirinya

sendiri.'

Kemudian A ilAh memerintahkan j ahanam dan ia pun keluar dan dariny a

ada leher yang bersinar hitam pekat. Kemudian Dia berkata,

)'u";-;,i \") l;,i ltpiS
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'Dan (dikatakan kepada orang-orang kortr), 'BTrpisahlah kamu (dari
orang-orang mukmin) pada hari ini, hai orakg-orang yang berbuat

jahat. Bukankah Aku telah memerintahkan kepadamu hai Bani Adam

supaja kamu tidak menyembah setan? Sesungguhnya setan itu musuh

yangnyata bagi kamu dan hendaklah kamumenlembah-Ku. Inilahjalan

yang lurus. Sesungguhnya setan itu telah men1esatkan sebagaian besar

di antaramu. Maka apakah kamu tidak memikirkan? Inilah jahanam

yang dahulu kamu diancam (dengannla). Masuklah kamu ke dalamnya

pada hari ini disebabkan kamu dahulu mengingharinya." (QS. Yffsin

[so]; 5s-64)
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AilAh memisahkan dan membedakan manusia, dan memanggil umat-

umat, dimana setiap urnat dipanggil untuk melihat kitab mereka.

Sementara mereka berlutut karena takut. Alldh Ta'dla berfirman,

(ii#Jt
a-tt

r,=. OJI^rJ 15

'Dan (pada hari itu) kamu lihat tiap-tiap umat berlutut. Tiap-tiap

umat dipanggil untuk (melihat) buku catatan amalnya. Pada hari itu

kamu diberi balasan terhadap apa yang telah kamu kerjakan.' (QS. al-
JAtiiyah l+5): za)

Kemudian Alldh memutus perhara di antara makhluk-Nya kecuali dua

jenis, manusia dan jin. Alldh pun memutus perkara di antara binatang-

binatang buas dan hezaan-hewan, hingga Dia pun memufus perkara

dari bintang tidak bertanduk dengan binatang yang bertanduk. Apabila

Alldh telah selesai dari itu, dan tidak ada lagi tanggungan indiaidu

pada indiaidu, Alldh pun berkata kepada mereka, 'Jadilah debu!' Pada

saat itulah orang-orang kafir berkata,

Lt+ *;'is t^ i?i H;y- L; (ts
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' S e s ung gu hny a k ami Te I ah me mp e r in gat k an k e p a d amu ( hai o rang k afi r )
siksa yang dekat, pada hari manusia melihat apa yng Telah diperbuat

oleh kedua tangannya; dan orang kafir berkata:"Alangkah baiknya

sekiranya dahulu adalah tanah".' (QS. an-Nabi' [78]: +o)

Lalu Alldh m.emutus perkara di antara hamba-hamba dan yng
pertama diputus di sana adalah darah. Maka datanglah semua orang

yang terbunuh di jalan AilAh. Kemudian Alldh memerintahkan orang
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lang membunuh. Orang lang terbunuh pun datang dengan membazaa

kepalanya dan darahnya masih mengalir dan ia berkata, 'Wahai Tuhan,

dalam rangka apakah ia membunuhku?' Lalu AllLh berkata 
-Dia tebih

mengetahui-, 'Dalam rangka apa engkau membunuhnya?' Orang yng
membunuh pun berkata, Aku telah ruembunuhryta, wahai Tuhaq agar
kemulian menjadi milik-Mu.' Alhh berkata, 'Engkau benar.' Maka
Alldh menladikan wajahnjta seperti cahaya langtt. Remudian malaihat
menunjukkan jalannya me nuju surgo.

Lalu datanglah setiap orangyang terbunuh di atas selain itu. Kemudian

diperintahkan orang yang dibunuh maka ia membawa kepalaryta yang
mengalirkan darah dan berkata, 'Wahai Tuhan, dalam rangka apakah

ia membunuhku?' Alldh pun berkata 
-Dia lebih mengetahui-, 'Dalam

rangka apakah engkau membunuhnlta?' Orangyang membunuh berkata,
'Wahai Tuhary aku membunuhryta agar kemulian menjadi milikku.'
Maka Alldh berkata kepadanya, 'Binasalah engkau!'

Kemudian tidak ada satu jiwa yang dibunuh oleh seorang pembunuh

kecuali pembunuh itu akan dibunuh olehnya. Tidak pula ada suatu

kezaliman melainkan dibalas dengannya. Maka ia dalam kehendah

kuasa Allilh. Apabila Dia berkehendak, Dia menyiksanya; dan apabila

Dia b er k e hendak, D i a merahmatiryt a.

Lalu Ailah memutus perkara di antara makhluk-Nya yang masih tersisa,

hingga tidak ada lagi satu kezaliman seseorang pun atas seseorang

melainkan Alldh mengambilnya untuk orangyang teraniaya dari orang

yang mengania1a. Sesungguhnya Alld.h sampai menyuruh seorang yeng
menuangkan air pada susunla supajta memurnikan susu itu dari air.

Maka apabila Alld.h telah selesai dari itu, seseorang menleru dengan

seruan yang terdengar oleh makhluk senxuanya dan mengatakan,

)4gar setiap golongan mengikuti tuhan-tuhan mereka dan apa jtang
mereka sembah selain Alldh.' Hingga tidak ada satu orang pun yang
menyembah selain dari Alldh melainkan diserupakan baginya tuhannya

di depannya.
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Pada hari itu seorang malaihat dari para malaikat menjterupai uujud
'Uzair dan seorang malaikat dari para malaikat menyerupai zaujud'tsd.

Maka orang Tahudi mengikuti yang ini dan orang Nasrani mengikuti

ini. Kemudian'tuhan-tuhan' m.ereka memimpin mereka menuju neraka.

Maka inilah y ang Alldh Ta' Ah.firmankary

(3i l:.rl* re*t G:"r:(Qr, ,,ip 3r(l
Andaikata berhala-berhala itu tuhan-tuhan, tentulah m"ereka tidak

masuk neraka. Dan semuanya akan kekal di dalanznla' (pS. al-Anbiyfl'

[zt]: se)

Maka saat itu tidak ada yang tinggal kecuali orang-orang yang berimary

dan di antara nureka terdapat orang-orang munafik. Keruudian AtlAh
mcndatangi mereka dalam rupa jtang Dia kehendaki, seraya berkata,

'Wahai manusiq orang-ordng telah pergi maka bergabunglah dengan

tuhan-tuhan kalian dan apa-apa yang dahulu kalian sembah.' Mereka

pun berkatq 'Demi AllAh! Kami tidak mtmpunyai tuhan melainkan

AilAh. Kami tidak menyembah selain Dia.' Lalu Alldh pergi dari mereka,

dan Dia adalah Allilh yng mendatangt mereka.

Maka Alldh berdiam selama yng Dia kehendaki untuk diam" lalu
mendatangi mereka dan berkata, 'Orang-orang telah pergi. Maka
bergabunglah dengan tuhan-tuhan kalian dan apa-apa yang dahulu

kalian sembah.' Mereka pun berkata, 'Demi Alhh! Kami tidak
nlerll?unlai tuhan melainkan Alldlt, dan kami tidak menyembah selain

Dia.' Maka Alldh menyingkapkan betis-N1q dan menampakkan diri
kepada mereka dari keagungan yang mereka henali bahzaa Dia adalah

Tuhan mereka. Mereka pun tunduk dan bersujud di atas uajah mzreka.

Sementara orang-orang munafik bersujud di atas punggung mereka.

Maka AllAh menjadikan punggung m.ereka seperti tanduk sapi.

Kemudian Alldh mengizinkan mereka untuk mengangkat kepala merekq

lalu AilAh meletakkan Shirdth di atas hedua sisi jahanam yang tipisnyail
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seperti rambut atau seperti simpulan rambut, atau setajam pedang. Di
atasnya terdapat pengait-pengait serta duri-duri seperti duri Sa'ddn,

dan di bazuahnya adalah lembatan yarug licin. Maka mereka melintas

seperti kedtpan matq atau seperti kilatan cahaya, atau seperti jalann1a

angin, atau seperti kuda-kuda unggulan atau seperti penunggang yang

andal" atau seperti seorang laki-lahi yang sehat. Maka orang yang

selamat adalah orang selamat dan ada orang yang hoyah tetapi selamat,

sementara orang yang terlempar di atas zuajahryta maka ia di dalam

jahanaru.

Ketika penduduk surga telah memasuki surga, mereka berkata, 'siapakah

lang memberi kita sjtafaat kepada Tuhan kita sehingga kita masuh ke

surga?' Mereka pun berkata, 'Siapakah yang paling berhak daripada

ayah kalian Adam? Sesungguhnya Alldh menciptakanryta dengan

tangan-Nya dan meniupkan kepadanya ruh dari-Ny+ dan berbicara

kepadanya secara langsung.' Maka ruereka pun mendatangi Adam

dan meminta itu kepadanya dan ia pun teringat akan sebuah dosa dan

berkatq Aku bukanlah orang jtang memiliki itu. Akan tetapi, pergilah

kalian kepada Nfih. Karena sesungguhnj,a ia adalah rasul pertanta.'

Maka Nilh didatangt dan mereka meminta itu darinya, dan ia pun

teringat akan sebuah dosa, dan ia berkata, Aku bukanlah orang m.emiliki

itu. Akan tetapi, datanglah kalian kepada lbrdhim.' Maka mereka

meminta itu kepadanya dan lbrLhtmpun teringat akan sebuah dosa, dan

Ibrih?m berkata, Aku bukanlah orang yang nlen4rui itu. Akan telapi,

datanglah kalian hepada Mtrsd.'

Mereka pun meminta itu kepada MAsd dan ia pun teringat akan sebuah

dosa. Lalu ia berkata, Aku bukanlah orang yng memiliki itu. Akan

tetapi, datanglah kalian kepada ruh Atldh dan kalimat-Nya,'isA Putra

Maryam.' Maka'is| Puba Maryam didatangi dan mereka meminta itu

ke'padanya. Lalu 'isd berkatq Hku bukanlah orang jtang memitiki itu.

Akan tetapi, datanglah kalian kepada hfuhammad Shallalldhu Alaihi
zua Sallam.'

I
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Maka mereka mendatangiku dan aku pada sisi Tuhanku mempunyai tiga

syafaat yang Tuhanku menjatjikan itu kepadaku. Lalu aku berangkat

dan mendatangi surga. Aku pun mengambil knop pintu kemudian aku

minta untuk dibukakan, dan dibukakan untukku. Kemudian aku memberi

salam dan aku disambut. Maka ketika aku telah masuk ke dalam surgq

aku melihat hepada Tuhanku Tang Mahamulia dan Mahaagung, aku

pun tunduk dan bersujud. AilAh rnengizinkan aku untuk memuji-Nya

dengan pujian yng belum pernah satu makhluk pun yang diizinkan

untuk itu. Lalu Alldh berkata kepadaku, Angkatlah kepalamu wahai

Muhommad, mintalah syafaat dan engkau ahan disyafaati, mintalah

dan engkau akan diberi!'

Ketika aku mengangkat kepalaku, Alhh berkata-dan Dia lebih

mengetahui-, Apa keperluanmu?' Aku pun berkata, 'Wahai Tuhan...

Engkau telah menjanjikan kepadaku Uafaat, maka slafaatilah aku pada

penduduk surga agar rnereka segera masuk surga.' AilAh Ta'Ah berkatq

i4ku telah memberimu slafaat dan mengizinkan mereha untuk masuk.'

Demi Zat lang mengutusku dengan kebenaran. Tidaklah kalian di

dunia mengenali istri-istri kalian dan tempat tinggal kalian rnelebihi

penduduk surga dalam mengenali istri-istri dan tempat tinggal mereka.

Maka seorang laki-laki dari mereka masuk menemui tujuh puluh dua

istri ttang diciptakan oleh Alldh dan dua orung istri yng cantik dari

anak Adam, wng keduanva merniliki keutamoan atas istri yang telah

AilAh ctptakaru, dengan ibadah mereka kepada AllAh di dunia. Laki-

laki itu ruasuk kepada wng pertama dari heduarrya dalam kamar yang

terbuat dari yaqut di atas tem.pat tidur dari emas 1ang berhiaskan

nLutiara dan di atasn1a terdapat tujuh puluh istri dari sutera halus dan

sutera tebal. Ia meletakkan tangannya di antara kedua pundak istrinyu.

Kemurlian ia melihat tangannlta dari dada istrinya dari balik ba1u, kulit

dan dagutgryta. Sesungguhryta ia rnelihat tulang betisnita seperti haLian

melihat tali pada untaian 1aqut.

Hati laki-laki itu bagi istrinla adalah cermi'n dan hati istrinya bagirya

adalah cermin. Maka manakala ia berada di sisi istrinya, ia tidakil
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membuat istrinya bosan dan istrinya tidak membuat ia bosan. Dan
ia tidah mendatangi istrinya ragi merainkan ia mendapati istrinjta
dalam keadaan ?erawan. Kemaruannya tidah retih d.an quburnya tid.ak
mengeluh. Hanya saja tidak ada air mani di antara keduanya.

Ia seperti itu ketika dtpanggzl 'Kami terah mengetahui bahuta engkau
tidak bosan dan dia pun tidak bosan. Hanya saja sesungguhnla engkau
mempunyai istri lain serain dia.' Maka tnki-raki itu pun keruar dan
mendatangi istri-istrinya satu per satu. setiap ia mend.atangt satu orang
dari mereka, istrinya mengatakan, 'Demi Ailah tidak ada sesuatu di
surga yang lebih baik daripada engkau. Tid,ak ada pula sesuatu di surga
yang paling aku cintai selain engkau.'

Apabila penduduk neraka terah masuk ke daram nerakq dan makhruk
dari makhluh tuhan karian terahjatuh di daramnla, maka mereka disiksa
dengan amal perbuatan mereka. Dari mereka ada yang terkena api
sampai kedua telapak kakrrya dan tidak melebihi dari itu. Dari mereka
ada yang terkena sampai pinggangnla dan ada pula dari mereka yang
terkena seluruh tubuhnya kecuari zuajahnya, karena Auah mengharamkan
wajahryta atas api neraka.

Lalu aku berkata, 'Wahai Tuhary ryafaatilah aku pada orang )ang
telah masuk neraka dari untatku.' Ailah ra'dra pun berkata, ,Ke ruarkan
orang yang kalian kenar!' Mereka pun keluar sehingga tidak ada
seorang pun dari mereka yang tinggar. Kemud.iart Aildh mengminkan
syafaat kepadak4 maha tidak ada seorang nabi dan jug*+eorang syahid
melainkan memberikan syafaat. Ail6h Ta'dra,pun berkata, ,Keruarkan

orang yang kalian dapati dalam hatinya seberat dinar keimanan!,
Mereka pun keluar hingga tidak ragi tersisa seorang pun dari mereka.
Kemudian Alhh memberikan syafaat dan berkata, 'Reruarkan orang
yang kalian dapati di daram hatinya terdapat seberat dua per tiga dinar
keimananl' Kemudian Dia berkata, 'Dan setengah dinar, Kemud.ian
ntengatakan, 'Dan sepertiga dinar.' Kemudtan berkata, 'Dan satu per
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enam dinar' Kemudian berkata, 'satu karat.' Kemudian berkata, 'satu
biji merica.'

Maka mereka pun keluar sontpai tidok tersisa seorang pun dari mereka.

Tidak ada satu orangpun di neraka, oranglang?ernah berbuat kebaikan.

Dan, tiduk ada satu orang ?unlang mempunyai syafaat kecuali memberi
s2afaat. sanpai lblis memanjangkan lehernya ketika ia melihat rahma.t
Alhh karena berharap ada syafaat baginya.

Kemudian Allhh herkata, 'Tinggal Aku, dan Aku adalah Tang Maha
Pengasih.' Kemudian Alldh memasukkan tangan-Nya di dalamjahanam
dan mengeluarkan darin2ajumlahyang tidak dapat dihitung oleh selain
Dia. seolah-olah mereka adalah kayu,lalu All6h menumbuhkan mereka

di sungai yng disebut dengan Sungai Kehi&Ean. Lalu mereka pun
tumbuh sebagaimana tumbuhnya btji-btlian di parit. Maka bagian yng
terkena matahari berwarna hijau dan yang berada di sisi bajtangan
beruarna kuning. Mereka pun tumbuh seperti cambah hingga seperti
mutiara' Di leher mereka tertulis jahanamryfrn 'Itq6'fi ar-Rahman
(orang-orang jahanam yng dibebaskan oleh rang Maha pengasih)

dan para penduduk surga pun mengenali mereka dengan tulisan tersebut.

Mereka tidak pernah berbuat kebaikan karena Allhh sama sekali, maka
ntereka pun tinggal di surga"', ia menyebutkan sampai di sini.

sumber hadits ini adalah dari AbO Bakar ar-'Arabi dari Ab0 ya'16

dan ia merupakan hadits yang sangat populer, diriwayatkan oleh
jamaah dari para Imim dalam kitab-kitab mereka seperti Ibnu Jarir
dalam Tafsir-nya, ath-Thabrani dalam al-Muthazaarat, al-Hefizh
al-Baihaqi dalam kitabnya al-Ba'tsu wa an-NusyLr, al-Hdfizh AbO
MffsA al-Madini dalam al-Muthazaalat juga, dari berbagai .jalan
dari Isma'il bin RAfi' perawi dari penduduk Madinah. Mereka
telah membahas ia karenanya, dan pada sebagian kandungannya
terdapat hal yang tidak benar serta hal yang diperselisihkan. Telah
diterangkan jalan-jalannya dalam pembahasan yang terpisah.
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Saya berpendapat bahwa IsmA'il bin RAfl' bukanlah termasuk
orang-orang yang berdusta. Sepertinya ia mengumpulkan hadits
ini dari berbagai jalan dan tempat-tempat yang berbeda, maka

ia mengumpulkannya dan menukilnya menjadi satu hadits. Ia
menceritakannya kepada penduduk Madinah dan telah dihadiri oleh
orang-orang yang hidup pada masanya, dan jamaah dari orang-
orang besar pun telah meriwayatkan darinya, seperti AbO 'Ashim

an-Nabil, al-Walid bin Muslim, Maki bin IbrAhim, Muhammad bin
Syu'aib bin SAbffr dan Abduh bin SulaimAn dan lainnya. Telah ada

perselisihan tentang ia, terkadang ia mengatakan, "Muhammad

bin Ziydd dari Muhammad bin Ka'ab dari seorang laki-laki dari
AbCr Hurairah", dan terkadang ia tidak menyebutkan'seorang laki-
laki.

Ish6q bin RawAhiyah telah meriwayatkan dari 'Ub6dah bin
SulaimAn dari IsmA'il bin RAfi' dari Muhammad bin Zaid dari Abff
ziybLd dari seorang laki-laki Anshflr dari Ab0 Hurairah hadits itu
dengan panjang lebar dan dari mereka ada yang tidak menyebutkan
'seorang laki-laki'. Syaikh kita al-Hflfizh al-Mazi berkata, "Ini
lebih dekat dan ia mengatakan, 'Telah diriwayatkan dari IsmA'il
bin RAfi' dari al-Walid bin Muslim dan ia mempunyai buku yang
menerangkan saksi-saksinya dari hadits-hadits shahih."'

Al-Hifizh Ab0 MirsA al-Madini mengatakan (setelah

menyebutkannya sampai selesai), "Hadits ini meskipun di dalam
sanadnya terdapat orang yang diragukan, tetapi secara keseluruhan
dari hadits tersebut, yang telah diriwayatkan secara terpisah-pisah

adalah telah diriwayatkan dengan sanad yang kuat." Kemudian ia
mengatakan mengenai sifat ghar?b dari hadits ini.

Saya berpendapat, kita akan membahasnya dalam pembasahan satu

per satu, dan AllAhlah sebagai penolong.

,l

Rahasia Kiamat

Setelah Sangkakala Ditiupkan, Tidak Ada yang
Tersisa dari Manusia Selain Tulang Ekornya

Tiupan sangkakala ada tiga, yaitu tiupan kejutan, tiupan kematian,

dan tiupan kebangkitan sebagaimana yang telah dijelaskan di

depan dalam hadits Sangkakala.

Muslim berkata dalam shahih-nya, 'Ab0 Karib meriwayatkan dari

Mu'Awiyah dari al-Amasy dari Abfi Shalih dariAbCr Hurairah bahwa

Ras0lullAh Shallalldhu i4laihi zua Sallam bersabda, 'Di antara dua

tiupan adalah empat puluh.' Mereka berkata, 'HariP' Beliau berkata,

'Aku tidak tahu.' Mereka berkata, 'Empat puluh bulan?' Beliau

berkata, 'Aku tidak tahu.' Mereka berkata, 'Empat puluh tahunP'

Beliau berkata, 'Aku tidak tahu.' Lalu beliau berkata, 'Kemudian air

turun dari langit, maka mereka tumbuh seperti tumbuhnya tunas. Tidak

ada sesuatu yang tersisa dari manusia kecuali menjadi usang kecuali

tulang ekor Darirytalah makhluk disusun kembali pada Hari Kiamat."'

Al-Bukhflri meriwayatkan dari hadits al-Amasy juga hadits Tulang

Ekor bahwa ia tidak rusak dan sesungguhnya penciptaan dimulai

dari itu, dan darinyalah mereka disusun kembali pada Hari Kiamat.

Terdapat dari riwayat Ahmad dari Abdu ar-RazAq dari Ma'mar

dari HamAm dari Ab0 Hurairah.

Muslim meriwayatkan dari Muhammad bin RAfi' dari Abdu ar-

RazAq.

ImAm Ahmad meriwayatkan dari YahyA al-QathAn dariMuhammad

bin AjlAn dari AbdurrahmAn bin Hurmuz al-Nraj dari AbO

Hurairah bahwa RasfilullAh ShallailAhu i4laihi zaa Sallam bersabda,

" setiap anak Adant akan usang dan akan dimakan oleh tanah kecuali

tulang ekornya. Darinya ia diciptahan dan darirytapula ia akan disusun

kembali." Ahmad sendiri dan ia di atas syarat Muslim.
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Imflm Ahmad meriwayatkan juga dari hadits lbrAhim al-Hijri dari

Abfr 'IyAdh dari AbCr Hurairah secara rnarJn' seperti itu.

ImAm Ahmad berkata, "Hasan bin Mirsi rneriwayatkan kepada

kami dari Ibnu Luhai'ah dari DarAj dari Ab0 al-Haitsam dari Abir

Sa'id dari Ras0lullAh Shallalhhu;4laihi uta Sallam, beliau bersabda,

'Tanah memakan segala sesuatu dari manusia kecuali tulang ekornya.'

Dikatakan, Apakah itu wahai Ras0lull0h?' Beliau berkata, 'Seperti

btji merica, darinya dia tumbuh."'

Maksudnya di sini disebutkan dua tiupan di antaranya adalah etnpat

puluh, bisa jadi empat puluh hari, atau bulan dan bisa jadi tahun.

Kedua tiupan ini adalah 
-dan 

AllAhlah yang lebih mengetahui-

tiupan kematian dan tiupan kebangkitan untuk menghidupkan.

Dengan dalil turunnya air di antara keduanya dan disebutkannya

tulang ekor yang darinya manusia diciptakan dan dari itu pula

disusun pada saat kebangkitan pada Hari Kiamat.

Tetapi bisa jadi yang dirnaksudkan dari keduanya adalah antara

tiupan kejutan dengan tiupan kematiatr dan itulah yang akan

dibahas pada tempat ini.

Bagaimana pun juga harus ada jeda waktu di antara tiupan kejutan

dan kematian.

Telah disebutkan dalam Hadits Sangkakala bahwa di sana terjadi

berbagai peristiwa besar.

Huru-hara Hari Kiamat

Di antaranya adalah berguncang dan bergetarnya bumi, serta

menggoyangkannya bersama penduduknya ke kanan dan ke kiri.

AUah Ta'dlaberfirman,

il

i
t
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"Apabita bumi digoncangkan dengan goncangannya $ang dahsyat)' dan

bumi telah mengeluarkan beban-beban berat ?ong dikandung)nya, dan

manusia bertanyr 'Mengapa bumi (iadi begini)J" (QS' az-Zalzala}r

[ss]: l-s)
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"Hai manusia, bertaktualah kepada Tuhanmu, sesungguhnya

kegoncanganHariKiamatituadalahsuatuhejadian)angsangatbesar

(dahsyat). (Ingatlah) pada hari (ketika) kamu melihat kegoncangan

itu, lalailah sernua wanita yng menyusui anaknita dari anak yang

d.isusuinya dan gugytilah segala kandungan wanita yang hamil' Dan

kamu lihat manusia dalam keadaan mabuk, padahal mereka sebenarnva

tidak mabuk, tetapi azab Atldh itu sangat keras;' (QS' al-Hajj lza):
r-e)
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"A?abila terladi Hari Kiamat, terjadinya Kiamat itu tidak dapat

didustakan (disangkal). (Kejadian itu) merendahkan (satu golongan)

dan meninggikan (golongan yang lain). Apabila bumi digoncangkan

sedahsy at-dahs2t atny a dan gunung- gunung dihancurluluhkan sehancur-

hancurnya, maka jadilah ia debu yng berterbangan dan kamu menjadi

tiga golongaz." (QS. al-Wflqi'ah [5o]: t-7)

Maka ketika tiupan ini 
-tiupan 

keterkejutan- adalah permulaan

Kiamat dimana Hari Kiamat telah mencakup sernua kejadian itu.

Sebagaimana yang tersebut dalam Shahih al-Bukhiri dari Abir

Hurairair bahwa RasfflullAh .\hallalldhu i{laihi zaa Sallam bersabda,

"Sungguh! Benar-benar terjadi Kiamat dan dua orang laki.-laki sedang

menghanQarkan pakaian di antara keduanya maka keduanya tidak

ladi beryual beli dan tidak pula melipatnya. Sungguh! Benar-benar

terJadi Kiamat dan seorang laki-laki telah pulang dengan suru )ang
sudah diperahnya maka ia tidak memakannya. Sungguh! Benar-benar

teryadi Kiamat dinr.ana seorang laki-laki telah ntelapisi holamnya maka

ia tidak mengisinya dengan air Sungguh! Benar-benar terjadi Kiamat

dan seseorang telah mengangkat makanan ke mulutnjta maka ia tidak

memakannlta."

Sesungguhnya ini menunjukkan kesirnpulan bahwa Tiupan Kejutan

adalah Kiamat, karena ia merupakan awal permulaannya.

Di depan telah disebutkan hadits rnengenai sifat orang-orang

akhir zarnan bahwa mereka adalah seburuk-buruk manusia, dan

atas merekalah terjadi Kiarnat. \

IsmA'il bin RAfi' telah menyebutkan dalam Hadits Sangkakala di

depan bahwa langit terbelah di antara dua titrpan kejtrtan dan

kematian, bintang-bintangnya bertebaran, dan matalrarinya

rnenutupi bulan. Tampaknya 
-dan 

Alleh lebih rnengetaltui-
bahwa ini ter.jadi setelah tiupan kematian.

qi:'j6i

" [TartuJ pad.a hari (ketikal bumi diganti dengan bumi ltang lain dan

[dentikian pulal langit, dan mereka senxuanla (di padang Mahsyar)

berkumpul rnenghadap ke hadirat Atldh Tang Maha Esa kgt

Mahaperkasa. Dan hamu akan melihat orang-orang yang berdosa pada

hari itu diikat bersama-sama dengan belenggu. Pakaian mereka adalah

dari pelangkin (ter) dan muka mereka ditutup oleh api neraka;' (QS.

IbrAhim Ir+]: 4,8-50)
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"Apabila mata terbelalak (ketakutan) dan apabila bulan teLah hilang

cahayanya, dan ma.tahari dan bulan dikumpulkan, pada hari itu

manusia berkata, 'Ke mana tempat lari?' Sekali-kali tidak! Tidak ada

tempat berlind.ung! Hanya kepada Tuhanmu sajalah pada hari itu

tempat kembali. Pada hari itu diberitakan kepada nrunusia apa yang

fl 
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telah dikerjakanryta dan apa yang dilalaikannjta. Bahkan, manusia itu
ntenjadi saksi atas dirirya sendiri, meskipun ia mengemukakan alasan-
alasannl,a;' (QS. al-Qiyflmah lz S): 7 -r 5)

Akan dijelaskan bahwa semua ini ada setelah tiupan kematian.

sementara berguncangnya bumi dan terbelahnya yang disebabkan
oleh benturan tersebut, juga manusia yang berlarian ke segala
penjuru dan pelosoknya, maka hal itu paling pas apabila ter.jadi
setelah tiupan kejutan dan sebelum tiupan kematian. Allah Ta'dla
berfirman mengenai seorang mukmin dari pengikut Fir'aun yang
berkata,

ir* qE., )aiirfk3t i
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" Hai haumku, sesungguhnya aku khazyatir terhadapmu akan siksaan

hari panggil-memanggil, (loit") hari (ketika) kamu (tari) berpaling ke

belakang. Tidak ada bagimu seorang pun lang mery/eramatkan kamu

dari (azab) AilAh." (QS. al-Mu'min [+o]: se-33)
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Rahasia Kiamat

" H ai j ama ah j in d an manu s i a, j i h a k amu s anggup mene mb us (me linta s i)

penj uru langit dan bumi, maka lintasilah. Kamu tidak dap at menembusny a

kecuali dengan kekuatan. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah

yang kamu dustakan? Kepada kamu (jin dan manusia) dilepaskan nyala

api dan cairan tembaga maka karnu tidak dapat menyelamatkan diri
(daripadanya). Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu

dustakan?" (QS. ar-Rahmfln 155)z 88-36)

Telah disebutkan hadits dalam Musnad Ahmad, Shahih Muslim dan

empat kitab Sunan dari Ab0 Syuraihah Hudzaifah bin Asyad bahwa

Ras0lullflh ShallailAhu Alaihi wa Sallam bersabda, "Sesungguhnya

Kiamat tidak akan teryadi hinggo kalian mtlihat sepuluh altat-ayal"

maka ia menyebutkannya sampai perkataan beliaq "Dan akhir dari

semua itu adalah keluarnya api dari dasar Adn yang menggiring

manusia ke Mahsyar."

Api ini menggiring orang-orang yang ada di akhir zaman di

seluruh penjuru bumi ke tanah SyAm dan ia merupakan padang

tempat orang-orang berkumpul.

Api yang Memaksa Manusia
Menuju Wilayah Syam

Disebutkan dalam kitab ash-Shahthain dari hadits Wuhaib dari

AbdullAh bin Thiwus dari ayahnya dari Ab0 Hurairah bahwa

Rasfflullih Shallallihu Hlaihi ua Sallam bersabda, "Manusia

dikumpulkan dtngan ttgajalan; yaitu orang-orang yang senang, orang-

orang yang takul dua di atas unta tiga di atas unta dan sepuluh di atas

unta, dan sisanya dikumpulkan olzh api. Maka ia beristirahat di zaaktu

siang bersarna m.ereka sebagaimana mzreha beristirahat di zaaktu siang;

dan bermalatn bersama mcreha sebagaimana mtreka berm.alam. Juga

mzmasuki zaaktu pagi bersama mereka sebagaimnna mzreka mcmnsuki
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waktu pagi dan rnemasuki utaktu petang bersama mereka sebagaimana

mereka juga memasuki utaktu siang!'

Ahmad meriwayatkan dari AfIhn dari HimAd dari Tsdbit dari Anas

bahwa AbdullAh bin SalAm bertanya kepada Rasfilullih Shallalldhu

)4laihi zua Sallam mengenai syarat pertama dari Kiamat, maka

beliau berkata, "Api yang menggiring manusia dari timur ke barat. ..",
kelanjutan hadits dan ia hadits shahih.

il



Pada Hari Kiamat,
Dalam Tiga

Manusia Dikumpulkan
Kelompok Besar

Imflm Ahmad meriwayatkan dari Hasan dan AfIhn dari Himdd bin
salamah dari Ali bin Zaid dari Aus bin Khalid dari AbO Hurairah
bahwa Ras0lullth Shallallihu i4laihi zya Sallambersabda, "Manusia

dikumpulkan pada Hari Kiamnt mznjadi tiga ketompoh, yaitu kelompok

orang yang berjalan; kelompok orang lang mengendara, dan kelompok

orang lang berjalan di atas wajah mereka." Mereka berkata, "Wahai

Ras0lullAh, bagaimana mereka berjalan di atas wajah merekap"
Beliau bersabda, " Sesungguhnya Zat yang mtnjalankan mereka di atas

kaki mzreka mam.pu untuh m.enjalnnkan nureha di atas zaajah mtreka"

mungkin saja mereka mtnghindar dtngan utajah mzreka dari setiap

gundukan dan duri."

Abfi Ddwud ath-Thayilisi telah meriwayatkan dalam Musnad-nya
dari HimAd bin Salamah seperti itu dengan kata-kata ini.

lmAm Ahmad mengatakan dari Abdu ar-Raziq dari Ma'mar dari

Qattdah dari Syahr bin Hausyab dari Abdullih bin Amrfi bahwa
ia mendengar Ras0lulldh Shallalhhu )4laihi zta Sallam bersabda,
" Sesungguhnya akan ada h/'rah setelah hijrah. Orang-orang berbondong-

bondnng ke tem.pat lbrahm berhijrah dan tidak ada lngi di bumi selain

seburuk-buruk dari pendu/uknya" tanah mereka mtngeluarkan mtreka.

Keruudian api menggtrin/ nureka bersamn dzngan kera-kera dan babi-

babi. Ia bermalnm bersarin mzreka apabila mzreka bermahm, beristirahat

siang bersamn tturelca apabila mtreka beristiraha\ dan ia makan orang

yang tertinggaL"

Ath-Thabrini meriwayatkan dari hadits al-Mahlab bin AbO

Shafrah dari AbdullAh bin Amrff seperti itu.

Al-Hifizh Ab0 Bakar al-Baihaqi mengatakan dalam kitabnya
al-Ba'tsu awa an-Nasyfir, 'Abff al-QAsim Abdurrahmin bin

il

Kahasra AKhlrat

'UbaidullAh al-Kharaqi di Baghdad meriwayatkan kepada kami

dari Abff al-Hasan Ali bin Muhammad tbnuz-Zubair al-Qurasyi

dari al-Hasan bin Ali bin A{Ihn dari Zaid ibnul-Habtb dari al-

Walid bin Jami' al-Qurasyi, ia mengatakan, Abfi Abdulldh al-

HAfizh meriwayatkan kepada kami dari AbO al-'Abbis Muhammad

bin Ahmad al-Mahbirbi dari Sa'id bin Mas'0d dari Yazid bin HArffn

dari Abir al-Walid dari AbdullAh bin Jami' dari Abfi ath-Thufail
'Amir bin WA'ilah dari AbO Syuraihah Hudzaifah bin Asyad al-

Ghifhri bahwa ia mendengar Abfi Dzarr membaca ayat ini,
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'Dan barangsiapa yang ditunjuki Allalt" dialah yang mendapat petunjuk

dan barangsiapa yang dia sesatkan Maka sekali-kali kamu tidak akan

ntendapat penolong-penolong bagi mereka selain dari Dia. dan kami

akan mengum.pulkan mereka pada hari kiamat (diseret) atas muka

mereka dalam keadaan buta, bisu dan pekak. tempat kediaman mereka

adalah neraka jahannam. tiapaiap kali nyala api Jahannam itu akan

padam, kami tambah lagi bagi mereka nyalanya.' (QS. al-Isr6' ItZ]:
s7)

AbCr Dzarr mengatakan, 'RasCrlull?th Shallalldhu Alaihi wa Sallam

meriwayatkan kepadaku,' S e sungguhny a manusia dikumpulkan p ada

Hari Kiamat dalam tiga gelombang; yaitu gelombang orang-orang lang
diberi makan, berpakaian dan menp;endara; gelombang orang-orang lang
berjalan dan berlari-lari kecil; dan gelombang yng diseret oleh malaikat

di atas wajah mereka.' Kami pun berkata, 'Kami telah mengetahui
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tentang yang dua ini, lalu bagaimana dengan orang-orang yang

berjalan dan berlari-lari kecil?' Beliau berkata, 'AilAh mengirimkan

wabah di atas punggung (tunggangan) sehingga tidak ada oranglang

mempunyai punggung. Sampai seorang laki-laki menukar taman yang

indah dengan unta yang tua renta yang memiliki tandu kecil."" Lafazh

dari al-HAkim.

Demikian pula yang diriwayatkan oleh ImAm Ahmad dari Yazid

bin HArirn dan ia tidak menyebutkan bahwa Ab0 Dzarr membaca

ayat tersebut dan menambahkan di akhirnya, "Maka ia tidak mam?u

at a sny a ( tidak mendap atk annj, a)."

Dalam Musnad ImAm Ahmad disebutkan hadits Bahz dan lainnya

dari ayahnya Hukaim bin Mu'dwiyah dari kakeknya Mu'Awiyah

bin Haidah al-pusyairi dari RasCrlulldh Shallalhhu Alaihi zaa

Sallam bahwa beliau bersabda, "Kalian dikumpulkan di sini 
-beliau

menunjukkan tangannya ke arah $6m- dengan berjalan kaki dan

mengendara. Kalian berlari di atas wajah kalian, dan kalian dihadapkan

kepada AUAh dengan mulut tertutup, dan yang pertama berbicara dari
seseorang dari halian adalah paha dan telapak tanganryta."

Telah diriwayatkan oleh at-Tirmidzi dari Ahmad bin Mani' dari

Zaidbin HAr0n dari Bahz bin Hukaim dari ayahnya dari kakeknya

seperti itu dan at-Tirmidzi mengatakan bahwa statusnya hasan

shahih.

Kandungan hadits-hadits ini menunjukkan bahwa pengumpulan

ini adalah pengumpulan orang-orang yang ada di akhir zaman

dari seluruh penjuru bumi ke tempat padang mahsyar, yaitu tanah

SyAm. Mereka terbagi menjadi tiga golongan, yaitu golongan yang

dikumpulkan dengan diberi makanan, pakaian dan mengendara;

golongan yang terkadang berjalan dan terkadang mengendara.

Mereka bergantian di atas satu unta, sebagaimana disebutkan

dalam hadits sebelumnya dalam kitab ash-Shahihain, " Dua orang

di atas unta dan tiga orang di atas unta." Sampai pada redaksi,

Rahasia Akhirat

" sepuluh orang di atas unta." Mereka bergantian karena sedikitnya

tunggangan. Sebagaimana disebutkan dalam hadits dan seperti

yang dijelaskan dalam hadits lain yang menafsirkannya. Sementara

golongan sisanya dikumpulkan dengan api dan itu adalah api

yang keluar dari dasar 'Adn maka ia menggiring manusia dari

belakang mereka, menggiring mereka dari seluruh penjuru bumi

ke tanah Sydm. Barangsiapa yang melarikan diri maka api itu akan

memakannya.

Semua ini menunj ukkan bahwa ini terj adi di akhir zaman, dimana ada

makan, minum, mengendara dan di atas tunggangan dan lainnya,

serta menerangkan binasanya orang-orang yang tertinggal atau

melarikan diri dengan api. Apabila hal ini setelah tiupan kematian,

pastilah tidak ada lagi kematian. Tidak pula ada tunggangan yang

berjalan, makan, minum juga pakaian di muka bumi.

Yang sangat mengherankan adalah bahwa al-HAfizh Abir Bakar

al-Baihaqi setelah meriwayatkan banyak hadits ini, ia mengatakan

bahwa mengendara di sini adalah terjadi saat Kiamat dan ia

membenarkan hal tersebut serta melemahkan apa yang telah kami

sampaikan. Ia menjadikan dalil atas apa yang ia katakan, firman

AUah Ta'Ah,

'wr;5i3t&6-:, rG: q,**)i Jl

q!: ri;; ';#

" [IngatlahJ hari [ketik aJ Kami mengumpulk an orang-orang y ang takw a

kepada Tang Maha Pemurah sebagai putusan lang terhormat dan Kami

akan menghalau orang-orang lang durhaka ke nerakajahanam dalam

keadaan dahaga!'(QS. Maryam [rs]: 85-86)

Bagaimana bisa ia membenarkan pendapatnya, yaitu dengan

menafsirkan ayat tersebut dengan hadits, sementara ada hadits
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;2 An-NihSyatu fr al-Fitdni wa al-Mal6himi

yang menyebutkan dua di atas unta, tiga di atas unta, dan sepuluh

di atas untaP Dan, telah disebutkan pula penjelasan bahwa hal

tersebut disebabkan sedikitnya tunggangan. Maka hal ini tidak
cocok dengan yang ini. Hanya AUah Yang Mahatahu.

Unta-unta itu adalah dari surga yang dinaiki oleh orang-orang
yang beriman, dari permukaan bumi menuju surga yang bukan

seperti ini dan akan dijelaskan pada bab yang khusus membahas

tentangnya.

Pada Hari Berbangkit, Manusia Dikumpulkan
Tanpa Alas Kaki, Telanjang dan Belum Dikhitan

Hadits lain yang disebutkan dari jalan lain dari jamaah pada

sahabat, di antaranya adalah Ibnu Abb6s, lbnu Mas'0d, 'Aisyah

dan lainnya, "Sesungguhnya kalian dikumpulkan kepada Alldh dalam

keadaan tidak beralas kaki, tidak berpakaiaq dan belum disunat."

A[ah Ta'dlaberfirman,

Vi U tK " ;U) j?:/i e*',t$i,s & i,
Gl) 5Jr.i k 6lW r G:',;3;,>; l;f

"(loit") pada hari kami gulung langit sebagai ntenggulung lembaran-

lembaran kertas. sebagairuana kam.i Telah memulai panciptaan pertama

begitulah kami akan mengulanginya. Itulah suatu janji yang pasti kami

tepati; Sesungguhryta kamilah ltang akan melaksanakannya." (QS. al-
Anbiyi' lzr)t ro+)

Ini adalah pengumpulan manusia yang berbeda lagi. Pengumpulan

ini adalah pada Flari Kiamat setelah tiupan sangkakala kebangkitan.

Manusia bangkit dari kubur mereka dalam keadaan tidak beralas
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kaki, tidak berpakaian, dan tidak disunat atau belum dikhitan.

Demikian pula dengan orang-orang kafir, mereka dibangkitkan

menuju jahanam dalam keadaan dahaga.

A[ah Ta'Ahberfirman,

b
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" Dan barangsiapa yng ditunjuki Allah, dialah yang mendapat petunjuk

dan barangsiapa yang dia sesatkan Maka sekali-kali kamu tidak akan

mendapat penolong-penolong bagi mereka selain dari Dia. dan kami

akan mengum.pulkan mereka pada hari kiamat (diseret) atas muka

mereka d.alam keadaan buto, bisu dan pekak. tempat kediaman mereka

ad.alah neraka jahannam. tiapaiap kali nyala api Jahannam itu akan

padanr, kami tambah lagi bagi mereka nyalanya." (QS. al-Isrfl' [rz]:
s7)

saat itulah ketika mereka diperintahkan menuju neraka dari tempat

berdiri mereka di mahsyar, sebagaimana yang akan diterangkan di

pembahasannya secara keseluruhan, insya Allah.

Telah disebutkan dalam hadits Sangkakala bahwa orang-orang

mati tidak merasakan apa yang terjadi yang ditimbulkan dari

tiupan kejutan dan bahwa orang-orang yang dikecualikan oleh

A[ah dari ke.jutan ini adalah pada syuhadA'. Karena mereka

hidup di sisi Tuhan mereka dan diberi rezeki, maka mereka dapat

merasakannya tetapi tidak terkejut karenanya. Mereka juga tidak

mati karena tiupan kematian.
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An-Nihayatu fi al-FitSni wa al-Malihimi

Para ahli tafsir berselisih pendapat mengenai orang-orang yang
termasuk dalam pengecualian, dan di sana terdapat beberapa
pendapat. Salah satunya adalah, sebagaimana yang telah dijelaskan
di sini dan dikatakan pula, bahwa mereka adalah Jibril, Mika'il,
Isrifil dan Malaikat Maut, dan dikatakan pula yang lainnya.

Telah disebutkan dalam hadits ini 
-yaitu hadits sangkakala-

bahwa masa antara tiupan kejutan dan tiupan kematian adalah
panj ang dan mereka menyaksikan huru hara serta berbagai peristiwa
besar itu. Maka matilah semua penduduk yang ada di rangit dan
bumi dari golongan manusia, jin, dan malaikat karenanya, kecuali
yang dikehendaki oleh Allah. Maka dikatakan bahwa mereka
adalah pembawa 'Arasy, Jibril, Mika'il, IsrA{il, Malaikat Maut dan
dikatakan pula yang lainnya.

Allah Ta'dla berfirman,

{t"Avi au:o3iii Aubr-;r )Ai Cg,
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"Dan ditiuplah sangkakala, maka matilah siapa yng di tangit dan di
bumi kecuali siap a y ang dike hendaki Allah. Kemudian dittup s angkakala
itu sekali lagt maka tiba-tiba ruereka berdiri nxenunggu (putusarunnya

masing-mastns)." (#-gLz-Zumar [ss] : os)
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<Ei&tr *-,#S3t*'i
"Apabila sangkakala dn 

"? 
sekali tiup dan dianghatlah bumi dan

gunung-gunung, lalu dibenturkan keduanya sekali bentur, maka pada

hari itu terladilah Kiamat dan terbelahlah langit, karena pada hari

itu langit menjadi lemah. Dan malaikat-malaikat berada di penjuru-

penjuru langit. Pada hari itu delapan orang malaikat menjunjung Arasy

Tuhanmu di atas (hepala) mereka. Pada hari itu kamu dihadapkan

(hepada Tuhanmu), tiada sesuatupun dari keadaanmuyang tersembunyi

(bagi AilaU " (QS. al-Hflqqah [es]: r3-rs)

Disebutkan dalam hadits Sangkakala bahwa A[ah berkata kepada

Isrifil, "Tiuplah tiupan kematiant" Maka ia meniup dan matilah

semua yang ada di langit dan bumi, kecuali yang dikehendaki

oteh AllAh. A[ah berkata kepada Malaikat Maut 
-dan 

Dia lebih

mengetahui-, " siapakah yang masih tinggaP" Malaikat Maut

berkata, "Engkau yang masih tinggal Yang Mahahidup yang tidak

akan mati, masih tinggal pembawa'ArasyMu, Jibril dan Mika'i1."

Allah menyuruhnya untuk mencabut nyawa Jibril dan Mika'il,

kemudian AUah menyuruhnya untuk mencabut nyawa pembawa

Arasy, kemudian menyuruh Malaikat Maut untuk mati dan ia

adalah makhluk terakhir yang mati.

AbCr Bakar bin Ab0 ad-Dunyi meriwayatkan dari jalan IsmA'il bin

RAfi', dari Muhammad bin Ka'ab, dari perkataan yang ia sampaikan

dan darinya pula diriwayatkan dari AbCr Hurairah dari Nabi

ShallallAhu i4laihi tpa Sallam bahwa beliau bersabda, " Sesungguhnya

Allilh Ta'dla berhata kepada Malaikat Maut,'Engkau adalah makhluk

dari ciptaan-Ku Aku menciptakanmu ketika Aku berkehendak. Maka

matilaht' Kemudian ia tidak hidup."'

Muhammad bin Ka'ab mengatakan dari apa yang disampaikan

padanya, " Maka Alldh berkata kepada Malaikat Maul'Matilah dengan

kematian yng engkau tidak akan hidup setelahnya selama-laman)la.'
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An-Nih6yatu fr al-Fit5ni wa al-Mal6himi

Maka ia berteriak dengan sebuah teriakanyang apabilapenduduh tangit
dan bumi rnendengarnya pastilah mereka ahan mati karena terkejut.'

Al-Hifizh Ab0 M0sA al-Madini berkata, "lsmA'il bin Rafi,
tidak diikuti atas kalimat ini dan kebanyakan perawi tidak
menyebutkannya."

saya berpendapat bahwa sebagian dari mereka telah mengatakannya
dengan makna seperti ini, "Matilah dengan kematian yang engkau

tidak akan hidup sesudahnla untuk selama-lamanya", yaitu ia tidak
lagi sebagai malaikat pencabut nyawa untuk selamanya karena
tidak lagi ada kematian setelah itu, sebagaimana yang tersebut
dalam Shahih, "Kematian didatangkan pada Hari Kiamat dalam
rupa kambing yang berdebu. Maka ia disembelih di antara surga dan
neraka. Kemudian dikatakan,'wahai penduduk nerakq abadi dan tidak
mati! Wahai penduduk surga, abadi dan tidak mati."'Akan dijelaskan
haditsnya. Malaikat Maut, meskipun ia hidup, tetapi ia tidak
akan menjadi malaikat pencabut nyawa setelah itu untuk selama-
lamanya. Wallahu a'lam.

Apabila kebenaran lafazh ini dari Ras0lullah shattatlahu Alaihi wa
sallam maka yang tampak adalah ia tidak akan hidup setelah itu
selama-lamanya dan penakwilan ini jauh dari perkiraan kebenaran
hadits, serta AllAh lebih mengetahui yang benar.

Dalam hadits Sanglrakala disebutkan, "Maka ketika tidak adu lagi
yngtertinggal kecuali AilAh Tang Maha Esa lagi Maha Mengalahkary
Tang Sendiri, Tempat bergantung segala urasan, Tang Tidak beranak

dan tidak pula diperanakkan, Dialah Tang terakhir sebagaimana

Dia adalah Permulaan, AllAh menggulung langit dan bumi
sebagaimana menggulung lembaran-lembaran kertas dan kemudian

menghamparkannya. Lalu menyambar dan menangkapnjta tiga kali dan

berkata, Aku adalah Tang Maha Memaksa!' Kemudian berteriak dengan

suara-Nya, 'Kepunyaan siapakah keral'aan pada hari ini? Kepunyuan
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siapakah kerajaan pada hari ini? Kepunyaan siapakah kerajaan pada

hari ini?' Tidak ada seseorang pun yng menjazuab-Nya. Kemudian

Dia berkata untuk diri-Nya sendiri,

'i& 
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'(yaitu) hari (ketika) mereka keluar (dari kubur); tiada suatupun dari

keadaan mereka yang tersembunyi bagi Allah. (lalu Allah berfirman):
*Kepunyaan siapakah kerajaan pada hari ini?" kepuryaan Allah yang

Maha Esa lagi Maha Mengalahkan;" (QS. al-Mu'min [+o]: ro)
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G)1r{ri):3
"Mereka tidak mengagungkan AilAh dengan pengagungan yang

sem.estinya pada hal burni seluruhnya dalam genggaman-Nya pada Hari
Kiamat dan langit digulung dtngan tangan kanan-N1a. Mahasuci Dia

dan Mahatinggt Dia dari apa yang mereka persekutukan." (QS. az-

Zurnar [ss]: o7)
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"(Taitu) pada hari Kami menggulung langit sebagainrana menggulung

lembaran-lernbaran kertas. Sebagaimana Kami telah memulai pencipta a n
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pertama begitulah Kami akan mengulanginya' Itulah lanji yng pasti

K am i te p ati, s e s ttn g guhnit a K ami I ah y ang ak an me lak s an a k a nny a 

"' 
(QS'

al-AnbiyA' [et]: to+)

*beb*i3;TtsJ*itlt;

"Dialah Tang Aual d.an Tang Akhia Tang Zhahir dan Tang Bathin'

d.anDia Maha Mengetahui segala sesuatu'" (QS' al-Hadid [57]: s)
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"(Dialah) Tang Mahatinggi d,erajat-Nya Tang mempunyai Arasy'

Trng ntengutus Jibril dengan (membaua) perintah-Nya kepada

,fopo j,ong d.ikehendaki'Nya di antara hamba-hamba-Nya' supaya ia

me:mperingatkan (manusia) tentang hari pertemuan (Hari Kiamat)'

fuoitu) hari (hetikQ'mereka keluar (d'ari kubur)' tiada suatu pun dari

keadaan mtreka lang tersembunyi bagi Altilh' (Lalu All6h berflrman)'

'Kepunyaan siapakah kerajaan pada hari ini?' Kepunyaan Alldh Tang

MahaEsalagiMahaMengalahkan.Padahariinitiap-tiapliwadiberi

balasan dengan apa yang diusahakanrya' Tidah ada yng dirugikan

pada hari ini. Sesungguhnya AilAh amat cepat hisabnya;' (QS' al-

Mu'min [+o]: rS'tl)

il

Telah disebutkan dalam Shahihain dari hadits az-Zuhri' dan Aou

Salamah,dariAbOHurairahbahwaRasCrlullAhShatlal].ff,huAlaihi

wa Sallambersabda' 
'AilAh nxenggenggam bumi' m'enggulung langit

dengan tangan oo'o)-i1o' t"*uilon berkata' Aku adalah Tang Maha

Mem.aksa. Oi*ono*'oi po* *io di burn^i.l Dimanakah para penguasa?

Dimanakah orang'orang y ang sombongf"'

Di dalam Shahihain juga disebutkll tradits 'Ubaidullih dari Nifi'

dari Ibnu 
,Umar #; RasolullAh shatLailahu Alaihi uta sallam

bersabda, 
., sesungguhnya Ailah nlenggenggam bumi pada Hari Kiantat

dan langit berada'-* ionfon tonon-Nia ken'tud'ian berkata' Akulah

Raja\"'

Dalam Musnad Imim Ahmad dan Shahih Muslim disebutkan

hadits'Ubaidullah O"' *"Outim dari lbnu'Umar bahwa Rasfilullih

Shallalldhu Alaihti wa Saltarnmembaca ayat ini pada suatu hari di

atas urimbar,
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"Mereka tid'ak mengagungkan 
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dengan pengagungan yang

s eme stiny a p ada hal irrii *n uhny a dalam grnggo*on-Ny a p ada H ari

Kiamat d.an langit digutung d'engan tongon konon-Nya' Mahasuci Dia

d'an Mahatinggi Dia d'ari apa yang mereko persekutukan"' (pS' az-

Zrmar [ss]:62)

RasfrlullthShallailahuAlaihiwasallamberkatasepertiinidengan
tangannya -maka 

beliau menarik dan mendorong-' "Alhh

ntemuliakan tliri-N1a send'iri' Firman-Nya' Aku Maho Pemaksa!



Aku Tang Mahasombong! Aku Tang Mahaperkasa! Aku Tang
Maha Pemurahl"' Rascrlullih shallaltdhu )4taihi zpa sailam sampai
menggetarkan mimbar, hingga kami berkata, "pasti beliau akan
jatuh karenanya." Ini lafazh Ahmad.

Telah kami sebutkan hadits-hadits yang berkaitan dengan
kedudukan ini pada tafsir dari ayat ini dalam kitab tafsir kami
dengan sanad-sanad dan lafazh-lafazhnya yang sudah rnencakup.

Dikatakan dalam hadits sangkakala, "Kemudian Alrah mtngganti
bumi dengan bumiyang lain dan langit-langitnya. Laru membentangkan

dan menghamparkannya sama rata, tidak terlihat rengkungan ataupun
tem.patyng ttnggi."

Kemudian Allah berteriak kepada seluruh makhluk dengan satu
teriakan, maka mereka dalam pergantian ini. Allah Ta'ah lu.lah
berfirman,
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"(Tatu) pada hari (ketika) bumi diganti dengan bumi yang lain dan
(demikian pula) langit, serta mereka semuanla (di padang Mahsyar)
berkunpul menghadap ke hadirat Alkh Tang Maha Esa lagt
Mahaperka.sa." (QS- Ibidhim [r*]: +a)

Dalam shahih Muslim disebutkan dari 'Aisyah Radhiyartahu Anha
bah wa Ras 0 I ulldh s hall alldhu A lai hi u a s a llaru ditanya, "Dimanakan

manusia ketika bumi dan langit-langit diganti?" Beliau berkata,
"Di kegelapan di bazaah jembatan|'

Bisa jadi yang dimaksudkan adalah pergantian yang lain bukan
pergantian yang disebutkan dalam hadits ini. Ia adalah pergantian
tempat-tempat di bumi ketika di antara dua tiupan, tiupan kematian
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dan tiupan kehidupan. Gunung-gunung berjalan dan bumi menjadi

rata sehingga semuanya menjadi satu dataran yang tidak ada yang
tinggi dan tidak ada yang rendah.

Allah Ta'dlaberfirman,
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"Dan mereka bertanya kepadamu tentang gunung-gunung, maka

katakanlal4 'Tuhanku akan menghancurkannlta (di Hari Kiamat)

sehancur-hancurnlq maka Dia akan menjadikan (bekas) gunung-

gunung itu datar sama sekali, tidak ada sedikitpun kamu lihat padanlta

temp at y ang rendah dan temp at yang tingg ;" (QS. Thaha [zo] : r od-
l07)

"Dan dijalankanlah gunung-gunung maka ia menjadi fatamorgana."
(QS. an-Nabfl' [78]: eo)

, (j., -: rr,3i #iL J i irr{"3

"Dan gunung-gunung adalah seperti bulu yang dihambur-hamburkan."

(QS. al-Qari'ah [ror]: 5)

" Dan diangkatlah bumi dan gunung-gunung, lalu dibenturkan keduanya

sekali bentur." (QS. al-Hffqqah [es]: r+)
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Al-Bukhiri berkata, 'Amrfi bin Hafshin bin GhiyAts meriwayatkan
kepada kami dari Ubay, dari al-Amasy, dari Abir Shahh, dari AbCr

Hurairah, dari RasffIullAh SiallallAhu Alaihi zaa Sallar4 beliau

bersabda, 'Di antara dua tiupan empat puluh.' Mereka berkata, 'Empat

puluh hari?' Beliau berkata, 'Aku enggan'Mereka berkata, 'Em.pat

puluh bulan?' Beliau berkata, 'Aku enggan' Mereka berkata, 'Empat

puluh tahun?' Beliau berkata, 'Aku enggan. Maka segala sesuatu dari
manusia hancur melainhan tulang ekor Darinjtalah ciptaan disusun."'

Muslim meriwayatkan dari Abfr Karib, dari Ab0 Mu'Awiyah,
dari al-Amasy seperti itu dan menambahkan setelah perkataan

beliau yang ketiga, "Ahu enggan." Lalu beliau berkata, "Kemudian

Alldh menurunkan air dari langit maka mereka tumbuh sebagaimana

tumbuhnya tunas. Tidak ada sesuatu pun dari manusia kecuali akan

rusak melainkan satu tulang ltaitu tulang ekor. Darinya ciptaan disusun

pada Hari Kiamat."

AbO Bakar bin Abfi ad-Dunyi berkata dalam kitab al-AhwAl
al-Qijtdmah, 'AbO AmmAr al-Husain bin Habib al-Marwazi
meriwayatkan kepada kami dari Abff al-Fadhal bin Mfist, dari al-
Husain bin Wdqid, dari ar-Rabi' bin Anas, dari Ab0 al-'Aliyah, dari
Ubay bin Ka'ab, ia mengatakan, 'Enam tanda sebelum terjadinya
Kiamat. Ketika manusia berada di pasar-pasar mereka, saat itulah
cahaya matahari lenyap. Manakala mereka seperti itu, saat itulah
gunung-gunung jatuh ke permukaan bumi maka ia bergerak dan

bercampur. Jin mengagetkan manusia dan manusia mengagetkan

Jin.

Binatang melata bercampur dengan binatang buas dan burung.

Sebagian dari mereka menimpa sebagian yang lain, 'Dan apabila

binatang-binatang liar dikumpulkan' , ia berkata, 'Mereka berlarian.'
'Dan apabila unta-unta yang bunting ditinggalkan (tidak dipedulikan)' ,

ia berkata, 'Yaitu dilalaikan oleh pemiliknya', dan,'Apabila lautan

dipanaskan' (QS. at-Takwir [s t): a-6), ia berkata, '.Iin berkata

kepada manusia, 'Kami datang kepada kalian dengan berita.'Maka

;;w-n'fr,;W3i;rc"6f ii 6hJl;ir:,
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"Dan (ingatlah) akan hari jong ketika ttu) Kami perjalankan

gunung-gunung dan kamu akan melihat bumi itu datar dan Kami
kumpulkan seluruh manusia, serta tidak Kami tinggalkan seorang pun

dari mereka. Dan mereka akan dibazaa ke hadapan Tuhanmu dengan

berbaris. Sesungguhnya kamu datang kepada Kami, sebagaimana Kami
mtnciptakan kamu pada kali yang pertarua, bahkan kamu mengatakan

bahzaa Kami sekali-kali tidak akan menetapkan bagi kamu waktu

(memenuhi) perjanjian!' (QS. al-Kahfi [rs]: 47-48)

Dikatakan dalam hadits Sangkakala, "Lalu AllAh menurunkan air
dari bawah Arasy. Kemudian langtt menurunkan hujan selama empat

puluh hari, hingga air mencapai dua belas lengan di atas mereka. Lalu
All6h memerintahkan jasad-jasad supaya tumbul4 maka mereka pun

tumbuh seperti tumbuhan kecambah-ia adalah tumbuhan timun ltang
masih kecil-kecil atau seperti tumbuhan tunas."

Telah disebutkan dalam hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad dan

Muslim dari hadits Ya!0b bin 'Ashim dari Abdull6h bin Amrfi
bahwa Ras0lullAh Shallalldhu Alaihi wa Sallambersabda, " Kemudian

ditiup sangkakala maka tidak ada seorang pun yang mendengar kecuali

ia memperdengarkan kata 'seandainya' dan meneriakkan 'seandainja'.

Tang pertama kali mendengar adalah seorang laki-laki yang melapisi

kolamnya, maka ia pun mati. Tidak ada seorang pun yng mendengar

kecuali ia mati. Kemudian AllLh mengirirn hu1an, seperti gerimis atau

mendung. Maka tumbuhlah jasad-jasad makhluk darin1,a. Kemudian

ditiup sekali lagi. Maka mereka berdiri danmemandang. Lalu dikatakan,
'Wahai manusia, pergilah kepada Tuhan kalianl"'
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mereka mendatangi laut dan ternyata laut sudah menjadi api yang

menyala-nyala. Manakala mereka seperti itu, saat itulah bumi

dibenturkan sekali beturan ke lapisan bumi ketujuh yang paling

bawah dan ke langit ketujuh yang paling atas. Pada saat mereka

seperti itu datanglah angin yang mematikan mereka."

Ibnu AbO ad-DunyA berkata, "HArCrn bin Amr0 al-Qurasyi

meriwayatkan kepada kami dari al-Walid bin Muslim, dari

AbdurrahmAn bin Yazid bin Jflbir, dari AthA' bin Yazid as-Saksaki, ia

mengatakan, Allth mengirim angin sepoi-sepoi setelah mengambil

'lsA Putra Maryam dan ketika mendekati Kiamat, maka Allah

mengambil ruh setiap orang yang beriman laki-laki dan wanita,

dan tinggallah sejahat-jahat manusia. Mereka membuat keributan

seperti keributan keledai, atas merekalah terjadi Kiamat.

Maka tatkala mereka seperti itu, saat itulah Allah mengirim atas

penduduk bumi gempa yang menggetarkan mereka, kaki-kaki

mereka beserta tempat-tempat tinggal mereka. Maka jin, manusia,

dan setan-setan keluar menuju ke tepian laut, dan mereka pun

seperti itu sebagaimana yang Allih kehendaki. Kemudian jin dan

setan-setan berkata, 'Mari kita mencari jalan keluar.'

Mereka pun mendatangi ujung barat dan mereka mendapatinya

telah tertutup serta terdapat penjagaan. Kemudian mereka kembali

kepada manusia. Maka _tatkala mereka seperti itu, saat itulah

muncul Kiamat atas mereka. Mereka mendengarkan seruan,
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'Wahai manusia, telah pasti datangnya ketetapan AilAh makalanganlah

kamu meminta-minta agar disegerakan datangnla.' (Qs. an-Nahl

Ito]: t)

Rahasia Akhirat

Pada saat itu, tidak seorang pun yang lebih memperhatikan seruan

tersebut kecuali terdiam laksana seorang anak yang tengah menanti

kedatangan sang ayah di dalarn kamarnya karena perasaan takut

yang tengah mendera. Kemudian sangkakala ditiup dan matilah

semua yang berada di langit maupun di bumi, kecuali siapa dan apa

saja yang AUah kehendaki."'

Ibnu Abir ad-Dunyfl juga mengatakan, "HArffn bin SufyAn

meriwayatkan kepada kami dari Muhammad bin 'Umar, dari

Mu'Awiyah bin Shilih, dari AbdurrahmAn bin Jubair bin Nufair,

dari ayahnya, dari FadhAlah bin'Ubaid, dari Ras0lull6rh Shallalldhu

Hkihi wa Sallam. HisyAm bin Sa'id juga meriwayatkan kepada

kami dari Sa'id bin Ab0 Hilal, dari Abfr Hajrah, dari 'Uqbah bin
'Amir, dari Nabi Shallalhhu Htaihi wa Sallam, beliau bersabda,

'Kiamat muncul di atas kalian ada auan hitam seperti perisai dari

sebelah barat. Ia masih sala mzninggi hingga memenuhi langit. Lalu

seseorang menyerq 'Wahai manusiq telah datang ketetapan AilAh.'

Demi Zat yang jizaaku berada dalam genggarnan-Nya! Sesungguhnya

dua orang l.aki-laki menghamparkan pakaian maka keduanla tidak

melipatnya. Seorang laki-kki rulapisi kolamnya dengan tanah liat dan

ia tidak minum dariryta. Sungguh seorang laki-laki memerah susu dari

susu ternaknlta, maka ia tidak minum sesuatu pun darinya."'

AI-MuhArib bin Ditsir berkata, "Sesungguhnya burung-burung

pada Hari Kiamat meletakkan ekor-ekornya dan melemparkan

apa yang ada pada temboloknya karena kepanikan dari apa yang

ia lihat dan ia tidak mempunyai permintaan." Diriwayatkan oleh

Ibnu AbCr ad-DunyA dalam al-AhutLl.

Ibnu AbO ad-DunyA berkata, 'Al-Hasan bin YahyA al-Abdi
meriwayatkan kepada kami dari Abdu ar-Raziq, dari AbdullAh bin

Bujaia dari Abdurrahmin bin Yazid ash-Shan'Ani, ia mengatakan,

Aku mendengar AbdullAh bin Umar mengatakan bahwa

RasirlullAh Shallallilhu Alaihi wa Sallam bersabda, 'Barangsiapa

ingin menyaksikan Kiamat dengan langsung maka hendakrya ia

I
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menlbaca, Apabila matahari digulung' (QE. at-Takw?r [st), i4?abila

langit pecah' QS. al-Ifi.thAr [sc|, 'dan Apabila langrt turbelah' (QS.

al-InsyiqAq [a+1;" Diriwayatkan oleh Ahmad dan at-Tirmidzi dari
hadits AbdullAh bin Bujair.

San gkakala Keban gkitan

AIah Ta'Ah berfirman,

{1*Vi Ie:,2",iJ:Ji c,yj#r-pi A3n1t
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"Dan ditiuplah sangkakala, maka matilah siapa yang di langit dan

di bumi kecuali siapa yang dikehendaki AUAL. Kemudian d.itr"p

sangkakala itu sekali lagl_ maka tiba-tiba mereka berdiri nlenunggu

(putusannnya masing-masing). Dan terang benderanglah bumi (padang

mahsjtar) dengan cahaya (keadilan) Tuhannye serta diberikanlah buku

(perhitungan perbuatan masing-masing) dan didatangkanlah para nabi

dan saksi-saksi dan diberi keputusan di antara mereka dengan adil
sedang mereka tidak dirugikan. Dan disempurnakan bagi tiap-tiapjizua
(balasan) apa )ang telah dikerjakannya dan Dia lebih mengetahui ajta

yang mereka kerjakan;' (QS. az-Zumar [ss]: os-Zo)

Rahasia Akhirat

lAi-;iti:!. r--rli'oits rdi J p &
(i=1, tir:c;ffi )t3i e;) t;r; (';i U{r

'Taitu hari (yang pada utaktu rtu) dittup sangkakala lalu kamu

datang berkelompok-kelonpok dan dibukalah langit, maka terdapatlah

beberapa pintq dan dijalanhanlah gunung-gunung maka ia meniadi

fotamorgana." (QS. an-Nabfl' [78J: rs-zo)

1 ;-; o;o#') -ol-74 3)+i-*1 i ; * t;

"Taitu pada hari Dia memanggil kamu, lalu hamu ruematuhi-N1a

sambil memuji-Nya dan kamu mengtra bahuta kamu tidak berdiam (di
dalam kubur) kecuali sebentar sa1a." (QS. al-Isrff' ltz): Sz)

" Sesungguhnla ?engenxbalian itu hanyalah dengan satu kali tiupan saja,

maka denp;an serta merta mereka hidup hembali di permukaan bumi."

(QS. an-Nizi'it [7s]: rs-r+)
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" Dan mereka berkata, 'Kapankah Qerjadtnya) janji ini (Hari Berbangkit)
jika kamu adalah orang-orang jtang benar?' Mereka tidak menunggu

melainkan satu teriakan saja yang akan membinasakan mereka ketika

mereka sedang bertengkar. Lalu mereka tiada kuasa membuat suatu

wasiat pun dan tidak (pula) dapat kembali kepada keluarganya. Dan
ditiuplah sangkalala, maka tiba-tiba mereka keluar dengan segera

dari kuburnya (menuju) kepada Tuhan mereka. Mereka berkata, Aduh
celakalah kami! siapakah yang ruembangkitkan kami dari ternpat tidur
kami (kubur)?' Inilah yng dyanjikan (Tuhan) Tang Maha pemurah

dan benarlah Rasul-rasul-(Njta). Tidak adalah teriakan itu selain sekali

teriakan saja, maka tiba-tiba mereka semua dikunpulkan kepada Kami.

Maka pada hari itu seseorang tidak akan dirugikan sedikitpun dan

kamu tidak dibalasi, kecuali dengan apa yng telah kamu kerjakan."

(QS. Yffsin [se]: 4s-54)

Disebutkan dalam hatltts Sangkakala bahwa setelah tiupan
kematian dan bangkitnya seluruh makhluk, serta tinggalnya
Yang Mahahidup Yang terus-menerus mengurusi, yang telah ada

sebelum ada sesuatu, dan Dialah yang terakhir sesudah segala

sesuatu, maka Dia mengganti langit dan bumi di antara dua tiupan.
Kemudian memerintahkan supaya air turun yang darinya jasad-
jasad tercipta di dalam kubur mereka, kemudian tersusunlah.jasad-
jasad itu di dalam alam ini tanpa ruh.

Rahasia Akhirat

Lalu Allih berkata, "Hiduplah pembawa Arasy-Kul" Maka mereka
pun hidup. Kemudian Dia memerintahkan IsrAffl dan ia mengambil
sangkakala dan meletakkannya di mulutnya. Kemudian AllAh
berkata, "Hiduplah Jibril dan MtkA'?l" Maka keduanya pun hidup.

Kemudian A[ah memanggil semua ruh, maka mereka datang. Ruh

orang-orang beriman terang benderang dengan cahaya, sedangkan

yang lain adalah kegelapan. Kemudian A[ah memegang semuanya

lalu melemparkannya ke dalam sangkakala. Setelah itu Dia
memerintah IsrAfil untuk meniup tiupan kebangkitan dan ruh-ruh
pun keluar seolah-olah mereka adalah lebah yang telah memenuhi
langit dan bumi. Maka Allah Ta'Ah berkata, "Demi kemuliaan dan

keagungan-Ku. Supaya setiap ruh kembali kepada jasad yng dahulu

ia menghidupinya di dunia." Maka ruh-ruh masuk ke dalam tanah
di atas jasad-jasad, lalu masuk di dalam lubang-lubang hidung.
Kemudian berjalan di dalam jasad seperti jalannya racun pada

orang yang tersengat. Lalu bumi terbelah dari kalian.

Ras0lullAh Shallalldhu i4laihi ua Sallam bersabda, "Aku adalah

orangpertamalang bumi terbelnh darinya. Maka kalian keluar darinya
dtngan segera kepadaTuhan kalian. Kalian datang dengan cepat kepada

penyeru. Orang-orang hafir berkato, 'Ini adalah hariyang berat.' Kalian
dalam keadaan tidak beralas kaki, tidak berpakaiaq dan belum sunat."

AUah Ta'dla telah berfirman,

'otb4;#il 'fi{,
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"(Tartu) pada hari mereka keluar dari kubur dengan cepat seakan-akan

mereka pergi dengan segera kepada berhala-berhala (seuaktu di dunia),

dalam keadaan mereka menekurkan pandanganryta (serta) diliputi
kehinaan. Itulah hari yang dahulunya diancamkan kepada mereka."

(QS. al-Ma'irij [7o]: 43-44)
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"Dan dengarkanlah (seruan) pada hari penyeru (malaikat) menleru

dari tempat yang dekat. (Tartu) pada hari mereka mendengar teriakan

dengan sebenar-benarnla, itulah hari keluar (dari kubur). Sesungguhnjta

Kami menghidupkan dan mematikan dan hanya kepada Kamilah

tempat kembali (semua makhluk). (Tanu) pada hari bumi terbelah-

belah menampakkan rnereka (lalu mereka keluar) dengan cepat. Tang

demikian itu adalalt pengumpulan yang mudah bagi Kami;' (8S. Qaf
[5o]: ^r-*^, ,l
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" Maka berpalinglah kamu dari mereka. (Ingatlah) hari (ketika) seorang

peryteru (malaikat) men)eru kepada sesuatu yng tidak men1enangkan

t

-.4(}

(W

Rahasia Akhirat

(hari pembalasan), sambil menundukkan pandangan-pandangan mereka

keluar dari. kuhuran seakan-akan mereka belalang yang beterbangan.

Mereka datang dengan cepat kepada ?enleru itu. Orang-orang kaJir

berkata, 'Ini adalah hari yng berat."' (QS. al-Qamar [5+]: o-s)

"Dari bumi (tanah) itulah Kami menjadikan kamu dan kepadanjta Kami

akan mengembalikan kamu dan daripadanya Kami akan mengeluarkan

kamu pada kali yng lain;' (pS. Thaha lzo)z 55)

k"s, o# q", JE

"Di bumi itu kamu hidup dan di bumi itu kamu mati, dan dari bumi itu

(pula) kamu akan dibangkitkan;' (8S.al-ArAf lz): z5)

W f ";- 
-i ,*i: 6C, .r.ryr G lii i,i,

jl r a,

LE. t-rrli'airt
"Dan All6h menumbuhkan kamu dari tanah dengan sebaik-baiknya,

kemudian Dia mengembalikan kamu ke dalam tanah dan ruengeluarkan

kamu (daripadanjta pada Hari Kiamat) dengan sebenar-benarnla."

(QS. Nfih [zt]: l7-r8)

_ .3. tZ-,
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"Tartu hari $ang pada waktu tu) dtttup sangkakala lalu kamu datang

berkelompok-kelompok;' (QS. an-Nabi' [78]: t8)
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Ibnu Abo ad-DunyA berkata,'Abdulldh bin'UtsmAn meriwayatkan

kepada kami dari lbnu al-Mubirak, dari SufyAn, dari Salamah

bin Kuhail, dari Abf. az-Za'rd', dari AbdullAh bin Mas'od bahwa

Alleh mengirim angin yang sangat dingin yang tidak membiarkan

seorang mukmin pun di atas bumi kecuali ia mati dengan angin itu.

Kemudian Kiamat terjadi atas manusia. Maka malaikat langit dan

bumi berdiri dan meniup sangkakaladan tidak ada makhluk di langit

dan bumi kecuali mati. Kemudian terjadilah di antara dua tiupan

sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah Ta'dla supaya terjadi.

Lalu Allih mengirim air dari bawah 'Arasy maka tumbuhlah jasad-

jasad dan daging mereka dari air itu, sebagaimana tumbuhnya bumi

dari bawah tanah. Kemudian lbnu Mas'0d membaca,'Demikianlah

kebangkitan itu' (QS. FAthir [s5]: s). Kemudian malaikat berdiri di

antara langit dan bumi dengan sangkakala dan meniuPnya. Maka

keluarlah setiap ruh dan masuk ke dalamnya. Mereka pun berdiri

dan menuju kepada Tuhan semesta alam-"

wahab bin Munabbih berkata, "Mereka hancur di dalam kubur.

Ketika mereka mendengar teriakan, ruh-ruh pun kembali ke jasad-

jasad, serta persendian-persendian sebagian yang satu kembali

kepada sebagian yang lain. Maka tatkala mereka mendengar

teriakan yang |redua, 
mereka pun melompat berdiri di atas kaki-

kaki. Mereka,,lnengibaskan debu dari kepala mereka dan orang-

orang yang beriman berkata, 'Mahasuci Engkau, kami tidak

menyembah-Mu dengan sepatut-patut penyembahan terhadap'

Mu."'

Hadits Mengenai Hari Berbangkit

Sufyin ats-Tsauri berkata dari Salamah bin Kuhail dari Abff az-

Za'ri', dari Abdullih, ia mengatakan,'Allih mengirimkan angin

r yang sangat dingin. Maka tidak adasatu orang mukmin pun di atas

$ 
bumi kecuali maii karena angin itu. Kemudian terjadilah Kiamat atas &
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manusia. Lalu malaikat berdiri di antara langit dan bumi dengan

sangkakala dan meniupnya. Tidak ada satu makhluk pun di langit

dan bumi kecuali ia mati. Kemudian terjadilah di antara dua tiupan

apa yang dikehendaki oleh Allah supaya terjadi. Kemudian Allah

mengirimkan air dari bawah 'Arasy, maka tumbuhlah jasad-jasad

dan daging mereka dari air itu, sebagaimana tumbuhnya bumi dari

bawah tanah."

Kemudian Ibnu Mas'0d membaca,

7L
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"Dan AllAh, Dialah yang mengirimkan angiry lalu angin itu
menggerakkan awan, maka kami halau azaan itu ke suatu negeri yang

mati lalu kami hidupkan bum.i setelah matiryta dengan hujan itu.

Demikianlah kebangkitan itu;' (QS. Fathir [s5]: s)

Lalu malaikat berdiri di antara langit dan bumi dengan sangkakala

dan meniupnya. Maka pergilah setiap jiwa kepada jasadnya dan

masuk ke dalamnya. Mereka pun berdiri dan datang dengan berdiri

kepada Tuhan semesta alam.

Ibnu Ab0 ad-DunyA berkata, 'Abfi Khaitsamah meriwayatkan

kepada kami dari Yazid bin HArCrn, dari HimAd bin Salamah,

dari Ya'lA bin Atha', dari Waki' bin Adas, dari Abff Razin, ia

mengatakan, Aku berkata,'Wahai Ras0lullAh, bagaimanakah

A[eh menghidupkan yhng sudah mati dan apakah ayatnya dalam

ciptaan-NyaP' Beliau berkata, 'Wahai Abft Raztn, pernahkah engkau

meleuati suatu lembah yng telah tandus binasa, dan kemudian engkau

meleutatiryta lagi menjadi @au?' Aku berkata,'lya. Benar.' Beliau

berkata, 'Maka demikianlah Alhh menghidupkan yang sudah mati dan

itulah ay atny a dalam c'iptaan-Njt a."'
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Telah diriwayatkan oleh Ahmad bin AbdurrahmAn bin Mahdi,
juga Ghandar yang keduanya dari Syu'bah, dari Yahyfl bin AthA'
hadits seperti itu.

Ahmad meriwayatkan dari arah lain dan mengatakan,'Ali bin IshAq

meriwayatkan kepada kami dari AbdullAh ibnul-Mubirak, dari

AbdurrahmAn bin Yazid bin JAbir, dari SulaimAn bin M0sd, dari
AbO Razin al-'Uqaili, ia mengatakan, Aku mendatangi RasfilullAh

Shallalldhu )4laihi wa Sallam dan berkata, 'Wahai Ras0lullAh,

bagaimanakah AllAh menghidupkan yang sudah rnati?' Beliau

berkata, 'APahah engkau pernah melintasi suatu tanah dari tanahmu

jtang tandus dan kemudian engkau melintasinla lagi ia menjadi subur?'

Aku berkat a,' lya.' Beliau berkata,' Demikianlah keb angkitan.'

Aku berkata,'Wahai Ras0lullih, apakah iman itu?'Beliau berkata,
'Engkau bersaksi bahzua tidak ada Tuhan melainkan Alldh Tang Maha

Esa dan tidak ada sekutu bagi-Nya dan bahwa Muhammad adalah

hamba dan Rasul-Nya. Hendaknya Alhh dan Rasul-Nya adalah jtang

paling enghau cintai daripada selain keduanya. Hendaknya engkau

dibakar dengan api adalah lebih engkau sukai daripada menyekutukan

AilAh. Engkau mencintai orang yng tidak terpandang, engkau tidak

menrintainya kecuali karena AilAh. A?abila engkau seperti itu, maka-t
cinta iman teLah masuk ke dalam halimu, sebagaimana masuknya cinta

air bagi oiang yang haus di tengah hari yng panas|

Aku berkata, 'Wahai Rasirlullih, bagaimana aku bisa mengetahui

bahwa aku seorang mukmin?' Beliau berkata, 'Tidak ada seorang dari
umatku atau dari umat ini, seorang hambayng berbuat kebaikan dan ia

mengetahui itu adalah kebaikary dan sesungguhnya Alldh membalasnjta

dengan kebaikan; dan tidak pula ia mengerjakan keburukan dan ia

mengetahui bahzua itu keburukan lalu ia meminta ampunan kepada

Alldh darinya, dan ia mengetahui bahzta sesungguhnya tidak ada yang

ruengarlpuni kecuali Dia, melainkan ia adalah seorang mukmin.""

Rahasia Akhirat

Al-Walid bin Muslim telah mengumpulkan hadits-hadits dan banyak

atsar dalam sebuah buku yang menjadi saksi hadits Sangkakala

dalam hadits-haditsnya yang terpisah-pisah, ia mengatakan, "Sa'id

bin Basyir meriwayatkan kepada kami dari QatAdah mengenai

firman-Nya,'Dan dengarkanlah (seruan) pada hari penyeru (malaikat)

menleru dari tempat yang dekat (QS. QA,f [5oJ: +t). Qatidah
mengatakan bahwa malaikat berdiri di atas batu di Bait al-Maqdis

dan menyeru, 'Wahai tulang-tulang yang usang, serta sendi-sendi

yang terputus-putus! Sesungguhnya AllAh memerintahkan kalian

supaya berkumpul untuk memutuskan perkara.' Seperti itu dari

Qatddah dan ia mengatakan bahwa tidaklah terhenti siksa dari

penghuni kubur kecuali di antara dua tiupan kematian dan tiupan

kebangkitan. Oleh sebab itu, orang kafir berkata, 'Mereka berkata,
'Aduh celakalah kami! Siapakah yng membangkitkan kami dari tem.pat

tidur kami (kubur)?', yaitu pada masa berhentinya siksa tersebut.

Maka orang mukmin berkata kepadanya, 'Inilah yng dtjanjikan

(Tuhan) Tang Maha Pemurah dan benarlah rasul-rasul-(Nya)'" (QS

YAsin 1361:52).

Abir Bakar bin AbO ad-DunyA berkata, 'Ali ibnul-Hasan bin AbO

Maryam meriwayatkan kepada kami dari Muhammad ibnul-

Hasan, dari Sudqah bin Bakar as-Sa'di, dari Ma'adi bin SulaimAn,

ia mengatakan, 'Berkumpullah saudara-saudara Abfi Muhakam al-

Jisri dan ia adalah seorang hakim. Ia membaca ayat ini,

&t il .irG-!r G j ri,t, )pi L? 7*t
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'Dan ditiuplah sangkalala, maka tiba-tiba mereka keluar dengan segera

dari kuburnya (menuju) kepada Tuhan mereka; (QS. Yflsin [ao]:
5r)
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Maka ia menangis dan kemudian berkata, 'Sesungguhnya Kiamat

merupakan sifat yang tampak nyata kengerian peristiwanya

yang hilang dengan kegamangan akal. Demi Aileh! Kalaulah

orang-orang yang ada di dalam kubur seperti yang tampak pada

perkataan mereka, pastilah orang-orang itu tidak akan langsung

mengatakan, 'Celaka!', karena takut akan kebangkitan mereka dan

tidak berhenti di tempat kejadian. Tidak pula meminta kecuali

karena mereka telah mengetahui dengan pasti sebuah bahaya

yang sangat besar dan telah terjadi kebesaran peristiwa Kiamat

atas mereka. Maka apabila mereka di Alam Barzakh menderita dan

disiksa dalam kubur, mereka pastilah tidak menyerukan, 'Celaka!'

pada saat terhentinya penderitaan dan siksa tersebut kecuali mereka

telah dipindahkan kepada malapetaka yang lebih besar daripada

itu. Kalaulah perkaranya tidak seperti itu, pastilah orang-orang

tidak akan mengecilkan keadaan mereka dengan menyebutnya

sebagai tempat peristirahatan. Sesungguhnya di dalam Al-Qur'an

terdapat petunjuk mengenai itu ketika AUah Ta'dla berfirman,

'Maka apabila malapetaka yang sangat besar (Hari Kiamat) telah

datangj' (pS. an*N6z|dt 179):34). Kemudian ia menangis hingga

jenggotnya basah."

Al-Walid bin Muslim berkata,'Abdulldh ibnul-Alfl' meriwayatkan

kepada kar/dari Bisyar bin AbdullAh al-Hadhrami, ia mengatakan,

Aku mendengar Abii Idris al-KhaulAni berkata, 'Orang-orang

berkumpul kepada Syarkh-syaikh Irak dan Syflm pada masajahiliah.

Maka seorang Syaikh berdiri di antara mereka dan berkata,'Watrai

manusia! Sesungguhnya kalian akan mati. Kemudian kalian akan

dibangkitkan untuk pengadilan dan perhitungan.'

Seorang laki-laki berdiri dan berkata, 'Demi Ailah! Sesungguhnya

aku telah melihat seorang laki-laki yang AUah tidak akan

membangkitnya untuk selama-lamanya. Ia terjatuh dari tandunya

di salah satu musim dari musim-musim Arab maka unta

menginjaknya dengan telapak kaki-kakinya dan binatang dengan
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kuku-kuku mereka, serta orang-orang dengan kaki-kaki mereka,

sampai hancur dan tidak tertinggal satu ujung jari pun darinya.'

Syaikh itu berkata kepadanya,'Sesungguhnya engkau dari kaum

yang mimpi-mimpinya adalah murahan, keyakinannya lemah, dan

pengetahuannya sedikit. Kalaulah biawak mengambil sisa-sisa itu
dan memakannya, kemudian membuangnya, lalu anjing-anjing
datang kepadanya dan memakannya lalu membuangnya, kemudian

seorang wanita menemukannya, lalu menyalakannya di bawah

periuk keluarganya, lalu angin menerbangkan debunya, pastilah

A[ah akan memerintahkan pada Hari Kiamat segala sesuatu yang

mengambil bagian darinya untuk mengembalikannya dan ia pun

mengembalikannya. Kemudian ia dibangkitkan untuk pengadilan

dan pahala."'

Al-Walid bin Muslim berkata, 'AbdurrahmAn bin Yazid bin Jdbir

meriwayatkan kepadaku bahwa seorang Syaikh dari Syaikh-syaikh

j ahiliah yang ia adalah seoran[ipendeta berkata,'Wahai Muhammad,

tiga hal yang sampai kepadaku bahwa engkau mengatakannya

yang tidak seharusnya bagi orang yang mempunyai akal untuk

membenarkanmu akan semua itu. Telah sampai padaku bahwa

engkau mengatakan bahwa orang-orang Arab sungguh akan

meninggalkan apa yang dahulu mereka dan nenek moyang mereka

sembah, bahwa engkau akan memenangkan atas harta benda Kisri
dan Kaisar, serta bahwa kami akan dibangkitkan setelah kami

hancur.'

Ras0lullAh ShallailAhu i4laihi uta Sallam bersabda, 'Benar Derni Zat

yang jiwaku berada dalam genggaman-Nya. Orang-orang Arab akan

- meninggalkan apa yang mereka dan nenek m.olang mereka sembah, serta

aku akan nremenangkan atas harta benda Kisrd dan Kaisar Sungguh

kalian akan rnati dan akan dibangkitkan. Remudian aku pasti akan

mengambil tanganruu pada Hari Kiamat dan akan mengingatkan

engkau akan perkataanmu ini.'
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Ia berkata, 'Engkau tidak akan menyesatkan aku dalam kematian

dan tidak pula melupakan aku?, Beliau berkata, 
,Aku tidah akan

menyesatkanmu dalam kematian dan tidak pula melupakanmu''

Maka syaikh itu masih hidup sepeninggal Ras0lullah shallallahu

jhlaihi zaa sallamdan ia menyaksikan kemenangan kaum muslimin

atas Kisra dan Kaisar maka ia masuk Islam dan taat dalam

keislamannya.Banyakterdengarbahwa.Umaribnul-Khaththnb
Radhiy allahu Anhumenyalaminya di masj id Rascrlullah shallailahu

)4laihi wa sallamuntuk menghormatinya atas kedudukannya di sisi

RasirlullAh Shaltaltdhu )4laihi wa Sallam. 'Umar mendatanginya dan

berdiam di dekatnya kemudian berkata, 
,Engkau telah masuk Islam

dan RasCrlull?th shallalldhu )4laihi wa sallam telah menjanjikanmu

akan menggandeng tanganmu. Tidaklah Rascrlullih shallalldhu

jhlaihi wa Sallam menggandeng tangan seseorang kecuali orang

itu mendapat keberuntungan dan kebahagiaan, insya AllAh'"'

Abo Bakar bin Abo ad-Dunya berkata, "Fudhail bin Abdu al-

WahabmeriwayatkankepadakamidariHAsyim,dariAb0Bisyar,
dari Sa'id bin Jubair, ia mengatakan, Al-'Ash ibnul-WA'il datang

kepada Rasirlullah shallallilhu jhtaihi wa sallam membawa tulang

yang hancul kemudian meremukkannya dan berkata' 'Wahai

Muhamma.d apakah Allah akan membangkitkan ini?' Beliau

berkata, '11a. Atldh akan mematikanmu dan akan membangkitkanm4

kemudian memasukkait engkau ke jahanarn ' Kemudian turun ayat,

a @i e u Jvj,*'d, <){ a ur+)
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'Dan ia membuat perumpamaan bagi Kami dan ia lupa kepada

kejadiannya, ia berkata, 'siapakah yang dapat menghidupkan tulang

belulang yng telah hancur luluh?' Katakanlah, 'Ia akan dihidupkan

oleh Tuhan yang menciptahanryta kali yang pertama. Dan Dia Maha

Mengetahui tentang segala makhluk."' (QS. Yflsin [so]: 78-79)

Abfi Bakar bin AbCr ad-Dunyfl mengatakan mengenai firman Allah

Ta'dla, "Dan sesungguhnya kamu telah mengetahui penc'Qtaan yang

pertamq maka rruengapakah kamu tidak mengambil pelajaran (untuk

penciptaan jtang kedua)" (QS al-WAqi'ah lla): az, (ia mengatakan,

'Apakah kalian tidak percaya?"

Diriwayatkan dari Abff Ja'far al-BAqia ia mengatakan, "Dikatakan

sungguh mengherankan orang ! ang m.endustak an k eb angh itaru, s e dangkan

Dia membangkitkan setiap siang dan malam." Diriwayatkan oleh Ibnu

Abfi ad-DunyA.

Ab0 'Aliyah mengatakan mengenai firman Attdh Ta'dla, "Dan

Dialah yang rnenciptakan (manusia) dari permulaan, kemudian

mengembalikan (menghidupkan)nya kembali dan menghidupkannya

kembali itu adalah lebih mudah bagt-Nya" (QS. ar-R0m lso): z7),

" Mengembalikan kepada kejadian semula adalah lebih ruudah bagi-Nya

daripada penciptaan pada kali pertarua dan semuanya adalah mudah

bagi-Njta." Diriwayatkan oleh Ibnu Abff ad-Dunyi.

Imim Ahmad berkata,'Abdu ar-Raziq meriwayatkan kepada kami

dari Ma'mar, dari HamAm, dari AbO Hurairah bahwa Ras0lulldh

ShallallLhu )4laihi wa Sallam bersabda, 'AilAh berkatq 'Hamba-Ru

mendustakan-Ku. Padahal ia tidak pantas untuh itu. Ia mencaci-Ku,

padahal ia tidak pantas untuk itu. Kedustaannya terhadap-Ku adalah

dengan ia mengatakan, 'Maka kembalikanlah kami sebagaimana kami

bermula!' Dan caciannya terhadap-Ku adalah perkataannya, i4lldh

mengambil anak.' Padahal Aku adalah tempat bergantung segalaperkara

yang tidak beranak dan tidak pula diperanakkan.' Tidak ada suatu pun dl
yang menyamai-Nya."'Hadits ini termaktub dalam Shahthain. 

ffi
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Dalam Shahthain juga disebutkan cerita tentang seseorang yang

berwasiat kepada anak-anaknya apabila ia mati agar mereka

membakarnya, kemudian menyebarkan setengah abunya di daratan

dan setengah lagi di laut. Lalu ia berkata, "Demi AllAh!ApabilaAllAh

mampu untuk mengazabku, pastilah Dia akan mengazabku dengan

azab yang tidak ada satu orang pun di alam semesta yang menyiksa

seperti itu." Itu karena ia tidak menyimpan satu kebaikan pun di

sisi Allih. Maka ketika anak-anaknya melakukan seperti yang ia

perintahkan kepada mereka, AUah pun memerintahkan daratan

mengumpulkan apa yang ada di dalamnya. Lalu memerintahkan

lautan mengumpulkan apa yang ada di dalamnya. Maka ketika

laki-laki itu telah berdiri, Tuhannya berkata kepadanya,'Apa yang

membuat engkau melakukan ini?" Ia berkata, "Takut kepada-Mu

dan Engkau lebih mengetahui." Ras0lullirh Shallalldhu Alaihi wa

Sallam bersabda, "Karena yang diucapkan oleh mulutnya itu, All6h

mengam.puninya."

Dari Shalih al-MurA dikatakan, 'Aku masuk kuburan pada

pertengahan siang. Maka aku memandang pada kuburan, seolah-

olah mereka adalah suatu kaum yang bisu. Kemudian aku pun

berkata, 'Mahasuci yang menghidupkan kalian dan membangkitkan

kalian setelahrlamanya kehancuran.' Maka terdengar suara dari

sebagian kubdran itu dan berkata, 'Wahai Shalih, 'Dan di antara

tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah berdirinya langit dan bumi dengan

iradat-Nya. Kemudian apdbila Dia mtmanggil kamu sekali panggil

dari bumi, seketika itu (1uga) kamu keluar (dari kubur)" (QS. ar-Rffm

lso): z5). Maka ia jatuh. Demi AUah! Ia pun pingsan."

Hari Kebangkitan Jasad Manusia
dari Kubur adalah Jum'at

Masalah ini telah disebutkan dalam hadits-hadits. ImAm MAlik bin

( Anas mengatakan dari Yazid bin Abdu al-HAd, dari Muhammad
L]
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ibnul-HAdi, dari Muhammad bin Ibrdhim, dari Ab0 Muslim, dari

Ab0 Hurairah bahwa RasCrlulltth Shallalldhu i4laihi wa Sallam

bersabda, " Sebaik-baik hari dimana matahari bersinar adalah Hari
Jum'at. Di dalamnya Adam diciptakan dan di sana ia diturunkary di
sana ia diberi tobat, di sana ia mati, dan di sana akan terjadi Kiamat.

Tidak ada seekor binatang kecuali ia meletakkan kedua kakinya di
bumi pada Hari Jum'at dari pagi hingga matahari terbit karena takut

Kiamat, kecuali jin dan manusia. Dan di dalamnya terdapat satu waktu

yng tidak ada seorang hambayang beriman bertepatan dengan ia shalat

dan meminta kepada Alldh sesuatu kecuali Alldh memberikan apa jtang

dimintanya."

Diriwayatkan oleh Abff Dflwud dan lafazh darinya,juga at-Tirmidzi
dari hadits Malik, serta dikeluarkan oleh an-NasAi, dari Qutaibah,
dari Bakar bin Mudhar, dari lbnu al-HAdiyah seperti itu dan ia

lebih sempurna.

Detik-detik Te{adinya Kiamat

Telah diriwayatkan oleh ath-ThabrAni dalam al-Mujam al-Kabir-

nya dari jalan Adam bin Ali, dari Ibnu'Umar secara marffi', "Tidak

terjadi Kiamat melainkan saat adzan." Yaitu saat adzan Shubuh.

ImAm Muhammad bin Idris asy-Syflf i ra. berkata dalam Musnad-

nya, "Ibrihim bin Muhammad meriwayatkan kepada kami dari

M0sA bin 'Ubaidah, dari Abff al-Azhar Mu'twiyah bin IshAq bin

Thalhah, dari 'UbaidullAh bin 'Umair bahwa ia mendengar Anas

bin Milik berkata, 'Jibril membawa cermin putih dan di dalamnya

terdapat noda kepada Nabi Shallalldhu Alaihi wa Sallam maka

RasirlullAh berkata, 'Apa int?' Jibril berkata, 'Ini adalah Jum'at

yang engkau dan umatmu diberi keutamaan dengannya. Orangr

orang mengutamakannya, serta bagi kalian ada kebaikan, dan di

dalamnya terdapat waktu yang tidak ada seorang mukmin yang
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berdoa bertepatan dengan waktu itu kecuali dikabulkan untuknya.
Ia bagi kami adalah Hari Tambahan.'

RasfilullAh Shallalldhu j{laihi zta Sallam bertanya, 'Apakah Hari
Tambahan itu?' Jtbril berkata, 'Sesungguhnya Tuhanmu membuat

sebuah Lembah Afih di Firdaus. Di dalamnya dituangkan kasturi.
Apabila datang Hari Jum'at, Allah menurunkan para malaikat
sebagaimana yang Dia kehendaki dan di sekitarnya terdapat

mimbar-mimbar dari cahaya yang di atasnya terdapat bangku-
bangku untuk para nabi. Mimbar-mimbar itu dikelilingi dengan

kursi yang terbuat dari emas bertahtakan yaqut dan zabarjad. Di
atasnya terdapat para syuhad6' dan shiddiqttn. Mereka duduk di
belakang para nabi di atas kumpulan kasturi itu.

Maka A[eh Ta'Ah berkata, 'Aku adalah Tuhan kalian. Telah Aku

benarkan atas kalian janji-Ka maka mintalah kepada-Ku dan Aku beri

kalian.' Mereka pun berkata, 'Wahai Tuhan kami, kami meminta
kepada-Mu keridhaan-Mu.' Lalu Allah berkata, 'Aku meridhai

kalian. Dan bagi kalian a?a lang halian angan-angankan dan di sisi-

Ku ada tambahan.' Maka mereka menyukai Hari Jum'at karena

apa yang diberikan oleh Tuhan kepada mereka dari kebaikan.

Dan ia adalah ,hari dinrana AllAh bersemayam di atas Arasy, di/
dalamnya d{ptakan Adam, dan di dalamnya pula akan datang

Hari Kiamat."'

Kemudian asy-SyAf i meriwayatkan dari IbrAhim bin Muhammad,
juga dari AbO'ImrAn bahwa IbrAhim ibnul-Ja'ad meriwayatkan dari
Anas seperti itu dan Anas menambahkan sesuatu di dalamnya.

Saya berpendapat bahwa hadits ini akan disebutkan insya AllAh
dalam Sifat Surga dengan saksi-saksi serta sanad-sanadnya dan

AIlAhlah sebagai penolong.
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Jasad Para Nabi dan Rasfil Allah
tidak Lebur Menjadi Tanah

ImAm Ahmad bin Hanbal berkata, "Husain bin Ali al-Ju'fi

meriwayatkan kepada kami dari Abdurrahmfln bin Yazid bin JAbir'

dari AbCr al-Asy'at ash-Shan'Ani, dari Aus bin Aus ats-Tsaqafi

bahwa Rasirlulldh Shallalldhu Alaihi wa Sallambersabda, 'Hari yang

paling utama dari hari-hari kalian adalah Hari Jum'at. Di sana Adam

diciptakan, di sana ia diambil" di sana tiupan, dan di sana kematian.

Maka perbanyaklah shalautat kepadaku di sana. Karena sesungguhnya

shalawat kalian diperlihatkan kepadaku.' Mereka berkata, 'Wahai

RasfilullAh, bagaimana diperlihatkan shalawat kami kepada Anda

sementara Anda telah hancur?' Beliau berkata, 'Sesungguhnya AilAh

mengharamkan atas tanah untuk memakan jasad para nabi."'

Diriwayatkan oleh AbO DAwud, an-NasAi, dan Ibnu MAjah dari

hadits Husain bin AIi al-Ju'fi seperti itu, serta dalam riwayat Ibnu

MAjah Syadid bin Aus sebagai ganti dari Aus bin Aus. Syaikh kita

berkata, "Itu adalah keraguan."

Ahmad juga berkata, 'Ab0 'Amir Abdu al-Malik bin Amr0

meriwayatkan kepada kami dari Zthatr yaitu Ibnu Muhammad,

dari AbdullAh bin Muhammad bin Aqil, dari AbdurrahmAn bin

Zaid al-AnshAri, dari Ab0 UmAmah bin Abdu al-Mundzir bahwa

Rasfilullah Shallalhhu iLlaihi wa Sallam bersabda, 'Tuan dari hari-

hari adalah Hari Jum'at dan yang paling agung di sisi-Nya. Lebih

agung di sisi Alldh daripada Hari Raita Fitri dan AdhA. Di dalamnya

terdapat lima fase: Allilh menciptakan Adam di dalam.nYa, di sana

Alldh menurun Adam ke bumi, di sana Adam utafat, di sana terdapat

satu waktu yang tidah ada seorang haru.ba yang meminta kepada AilAh

kecuali Allah akan mernberikan kepadanjta selama ia tidak meminta hal

jtang haram, dan di sana terjadi Kiamat. Tidak ada satu malaikat yang

dekat dengan Alldh, tidak pula langit, bumi, gunung-gunung melainkan dl
ia takut dari Hari Kiamat."' lA r
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Diriwayatkan oleh Ibnu Mffjah dari AbO Bakar bin Ab0 Syaibah,
dari YahyA bin Abir Bakar, dari Zuhair.

Telah diriwayatkan oleh ath-Thabrani dari Ibnu 'umar secara

marfff' bahwa Kiamat terjadi saat adzan Shubuh pada Hari Jum'at.

Ab0 Abdullah al-purthubi telah menceritakan dalam at-Tadzkirah
bahwa itu terjadi pada Hari Jum'at pertengahan bulan Ramadhan.
Ini riwayat gharib yang memerlukan dalil.

Abff Bakar bin AbO ad-Dunyd berkata, 'Ahmad bin Katsir
meriwayatkan kepada kami dari eurth bin Huraits AbO Sahal
dari seorang laki-laki dari para sahabat al-Hasan bahwa al-Hasan
berkata, 'Dua hari petaka yang makhluk belum pernah mendengar
yang seperti itu. Satu malam bermalam dengan penghuni kubur
yang ia belum pernah bermalam sebelumnya dan malam dimana
paginya adalah Hari Kiamat. Hari dimana datang kepadamu
pembawa berita dari All6h Ta'Ah di surga atau di neraka, hari
dimana bukumu diberikan, di kananmu ataukah di kirimu.',,

Demikianlah yang diriwayatkan dari Abdu al-eais, Haram bin
HayAn dan yang lainnya. Mereka selalu mengagungkan malam
dimana paginya terang untuk Hari Kiamat.

1

Ibnu Ab0 ad-DunyA ber.(ata, 'Ahmad bin lbrAhim bin Katsir al-
'Adiy meriwayatkan kepada kami dari Muhammad bin SAbiq,

dari MAlik bin Mughwal, dari Humaid, ia mengatakan, .Tatkala

al-Hasan ada di suatu hari di bulan Rajab di dalam mas.jid, di
tangannya terdapat tempat air kecil. [a pun menghisap airnya,
kemudian memuntahkannya di tanah. saat itu ia bernapas dengan
napas yang dalam. Kemudian ia menangis hingga kedua pundaknya
bergetar. Lalu ia berkata, 'Kalaulah di hati ada kehidupan, kalaulah
di hati ada kebaikan. Betapa celaka kalian dari satu malam dimana
paginya adalah Hari Kiamat atau malam menjelang pagi Hari
Kiamat. Makhluk-makhluk tidak pernah mendengar sama sekali
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suatu hari dimana banyak aurat yang tampak dan banyak mata

yang menangis melebihi Hari Kiamat.""

Rasfilulldh adalah Manusia Pertama
yang Akan Dibangkitkan

Muslim ibnul-HajjAj berkata, 'Al-Hakam bin M0si AbO Shalih

meriwayatkan kepada kami dari Mu'aqil yaitu Ibnu Ziy\d, dari

al-AuzA'i, dari AbO AmmAr, dari AbdullAh bin FurCrkh, dari Abir

Hurairah bahwa Rasfilullflh shallalhhu i4laihi zaa sallambersabda,

'Aku adalah tuan anak Adam pada Hari Kiarnat dan orang pertama

yang kubur terbelah untuknjta, pemberi ryafaot pertama, dan orang

pertama yang diberi syafaat!"

Husyaim mengatakan dari Ali bin Zaid, dari AbCr Nadhrah, dari

Abir Sa'id bahwa RasfflullAh Shallalldhu i4laihi wa Sallambersabda,

" Aku adalah tuan anak Adam pada Hari Kiamat dan aku tidak bangga.

Aku adalah orang pertama yng bumi terbelah untuknya pada Hari

Kiamat dan aku tidak bangga. Aku adalah pemberi syafaat lang pertama

pada hari Kiamat dan aku tidak bangga."

AbO Bakar bin Abir ad-DunyA berkata, 'Abfi Khaitsamah

meriwayatkan kepada kami dari Hujair ibnul-MutsannA, dari Abdu

alJLzizbin Abdullah bin AbCr Salamah, dari AbdullAh ibnul-Fadhal

al-HAsyimi, dari AbdurrahmAn al-Arai, dari Abff Hurairah bahwa

RasCrlulldh Shaltalldhu Alaihi wa Sallam bersabda, 'Sangkakala

ditiup maka matilah seluruh makhluk yang ada di langit dan di bumi.

Kecuali yng Alldh kehendaki. Kemudian diti"p sekali lagi ntaka aku

adalah orang pertama lang dibangkitkan dan Mfisd berpegangan pada

Arasy. Aku tidak tahu apakah ia telah diganti dengan hematiannya pada

Hari ath-Thfir, atau ia telah dibangkitkan sebelum aku."' Dtsebutkan

dalam ash-Shahihmirip dengan kandungan hadits ini.
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Hadits dalam Shahih Muslim, " Aku adalah orang pertama lang bumi
terbelah untukku, maka ahu mendapati Mftsd berdiri di dekat Arasl. Aku
tidak tahu apakah ia telah bangkit sehehrm aku ataukah ia telah diberi
pahala kematiannya di ath-Thdr." Disebutkannya Mfisd dalam hadits
ini ada yang perlu diteliti. Tetapi mungkin saja sebagian perawi
rancu dengan hadits yang lain. Karena sesungguhnya keraguan
di sini tidak tampak apalagi dengan perkataan beliau, 'Ataukah ia
telah diberi pahala kematiannya di ath-Thfir."

Ibnu Abir ad-Dunyi berkata, "IshAq bin IsmA'il meriwayatkan
kepada kami dari SufyAn dan ia adalah Ibnu Ayyinah, dari Amrfi
dan ia adalah Ibnu DinAr, dari ThAwus, dari Ibnu Jad'An, dari Sa'id
ibnul-Musayyab bahwa di antara Ab0 Bakar dan seorang yahudi

terjadi perselisihan, maka seorang Yahudi berkata, 'Demi Zatyang
mengutus M0sA atas manusia!', maka Abff Bakar menamparnya.
Lalu seorang Yahudi itu mendatangi Ras0l ullirh shaltatldhu Alaihi
wa Sallam dan beliau berkata kepadanya, 'Wahai Tahudi, aku adalah
orang pertama jtang bumi terbuka untukku dan aku mendapati Mtisd
berpegangan di Arasy. Maka aku tidak tahu apakah ia (dibanghitkan)

sebelum aku ataukah ia diberi pahala atas kematian 
-di ath-Thilr-."'

Hadits ini diriwayatkan secara mursal dari arah ini. Hadits ini
terdapat dalam Shlhihain tidak dari satu arah saja dan dengan
lafazh yang berbefa-beda. Ada pula yang menyebutkan bahwa
laki-laki yang bersama Yahudi ini adalah seorang laki-laki clari

Anshar dan bukan ash--S-hiddiq. Hanya Allah yang Mahatahu.

Kandungan yang terbaik adalah, "Apabila datang Hari Kiamat lalu
manusia mati, maka aku adalah orang pertanla lang bangun dan aku

mendapati Mtlsd berpegangan di salah sata tiang dari tiang-tiang
Arasy. Aku tidak tahu apakah ia mati dan bangkit sebelum aku ataukah

ia diberi pahala atas kematian ath-Thfir." Hal ini sebagaimana yang
akan diterangkan bahwa peristiwa kematian ini terjadi di pelataran
Kiamat dan ini kematian lain selain yang disebutkan dalam Al-
Qur'an. Karena kematian ini ketika AUah menampakkan diri untuk1

)
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memutuskan perkara. Maka manusia mati sebagaimana matinya

MCrsA saat Peristiwa ath-Thfir. Hanya A[ah Yang Mahatahu.

AbO Bakar bin Abff ad-DunyA berkata, "IshAq bin Ismd'il

meriwayatkan kepada kami dari Jarir dari Atha' ibnus-SA'ib, dari

al-Hasan bahwa Rasolullah shallalhhu i4laihi wa sallam bersabda,

'seolah-olah aku melihat diriku mengibaskan debu dari kepalaku.

Kemudian aku menoleh dan tidak mendapati satu orang pun kecuali

MAsd yang berpegangan pada Arasy. Maha aku tidak tahu apakah ia

termasuk orang-orang yang dikecualikan oleh Alldh, yng tidak terkena

pengaruh dari tiupan, ataukah dibanghitkan sebelum aku-"' Hadits ini

diriwayatkan secara mursaliuga dan ia lemah.

Al-HAfizh Ab0 Bakar al-Baihaqi berkata, 'AbdullAh al-HAfizh dan

Abir Sa'id bin Abir AmrCr meriwayatkan kepada kami dari Abir

al-AbbAs Muhammad bin Ya'q0b, dari Muhammad bin IshAq

ash-Shan'Ani, dari 'umar bin Muhammad an-NAqid, dari Amrff

bin 'UtsmAn, dari MfisA bin Ayan, dari Ma'mar bin Rdsyid, dari

Muhammad bin AbdullAh bin AbO Ya'qirb, dari Bisyar bin Si'Af

dari Abdullah bin salam bahwa Rascrlullah shallalldhu Alaihi ua

Sallam bersabda, 'Aku adalah tuan anak Adam dan orang pertama

jtanp; terbelah bumi darinya. Aku adalah pemberi syafaat pertama dan

orang pertama yang diberi syafaat. Di tanganku terdapat bendera al-

Hamdu, di bazuahku ada Adam dan orang-orang lang di bazuahnya."'

Para ImAm hadits belum mengeluarkannya dan sanadnya tidak

bermasalah.

Ab0 Bakar bin Abti ad-DunyA berkata,'Ab0 Salamah al-Makhz0mi

meriwayatkan kepada kami dari AbdullAh bin NAfi', dari 'Ashim

bin'Umar, dari Abir Bakar bin'Umar bahwa RasolullAh ShallailAhu

Ataihi wa Sallam bersabda, 'Aku adalah orang pertama ltang tanah

terbelah untukku. Kemudian Abft Bakar dan 'Umar Lalu aku pergi

kepada penduduk Baqi' maka m.ereka berkumpul denganku. Kemudian

aku menanti penduduk Makkah, maka mereka bangkit berkumpul

bersamaku. Aku berkum.pul di antara dua tanah Harant."'
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Ia juga berkata, 'Al-Hakam bin MffsA meriwayatkan kepada kami

dari Sa'id bin Maslamah, dari IsmA'il bin Umayah, dari NAfi', dari
Ibnu 'Umar bahwa Ras0lullAh Shallalldhu Alaihi wa Sallammasuk

ke masjid, sementara AbCr Bakar berada di samping kanannya dan
'Umar di sebelah kiri beliau. Beliau bersandar kepada keduanya

dan berkata,'Begini kita akan dibangkitkan pada Hari Kiamat."'

Ibnu Ab0 ad-DunyA berkata, "Muhammad ibnul-Husain

meriwayatkan kepadaku dari Qutaibah bin Mas'0d, dari al-Laits,

dari Sa'ad, dari KhAlid bin Yazid, dari Sa'id bin AbO Hildl, dari

Wahab bin Munabbih, dari Ka'ab al-AhbAr, ia mengatakan, 'Tidak

ada fajar yang terbit melainkan tujuh puluh ribu malaikat turun
hingga mereka mengelilingi kubur. Mereka meletakkan sayap-

sayap mereka dan bershalawat kepada Ras0lullAh ShallallLhu

Alaihi wa Sallam. Apabila telah memasuki waktu petang, mereka

naik dan turunlah yang seperti mereka dan mengerjakan apa yang
mereka lakukan. Hingga apabila tanah telah terbuka, Ras0lullAh

Shallalldhu )4laihi wa Sallam keluar di antara tujuh puluh ribu
malaikat yang memberi penghormatan kepada beliau."'

Hirfin bin 'Umar al-Qurasyi meriwayatkan dari al-Walid bin
Muslim, dari MarwAn bin SAlim, dari Y0suf bin Saif bahwa

Rasirlulldh Shdtalhhu )4laihi wa Sallam bersabda, "Manusia

dikum.pulkan dengan berjalan kaki, manusia dikumpulkan dengan

me ng e n d arai a l- Buraq : Suru:_nt ara B i I d I b e ra d a di de p an ku me ng e n d arai

unta berzaarna merah. Apabila kami telah sam.pai di kumpulan manusia,

Bilal pun menyerukan adzan. Maka ketika ia mengucapkan, Aku bersaksi

bahwa tidak ada tuhan selain AilAh, aku bersaksi bahwa Muhammad

adalah utusan AllAh', maka ia dibenarkan oleh orang-orang pertama

sampai orang-orang terakhir." Hadits ini diriwayatkan secara mursal

dari arah ini.

Rahasia Akhirat

Manusia Pertama yang akan Diberi
Pakaian Kebesaran

ImAm Ahmad berkata, "Yazid bin Abdu Rabbuh meriwayatkan

kepada kami dari Baqiyyah, dart az-Zubaidi, dari az-Zuhri, dari

'IJrwah, dari 'Aisyah bahwa Ras0lullAh ShallallLhu Alaihi wa Sallam

bersabda, " Manusia dibangkitkan dalam keadaan tidak beralas kaki,

tidak berpakaiary dan belum disunat." Maka 'Aisyah berkata, "Wahai

Ras0lullth, Ialu bagaimana dengan auratP" Kemudian RasCrlullAh

ShallallAhu iLlaihi wa Sallam bersabda,

('E',dlL ' '-" "' -ri1.1
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" setiap orang dari mereka pada hari itu mempunyai urusan yang cukup

menyibukkannyal' (pS. Abasa [so]: s7)

Dikeluarkan dalam Shahihain dari hadits HAtim bin Ab0 Shaghirah

dari AbdullAh bin AbCr Mulkiyah, dari al-pisim, dari 'Aisyah

seperti itu.

ImAm Ahmad berkata, 'Aflhn meriwayatkan kepada kami dari

Syu'bah, dari al-Mughirah ibnun-Nu'min, Syaikh dari an-Nakha',

ia mengatakan, Aku mendengar Sa'id bin Jubair meriwayatkan

bahwa ia mendengar Ibnu AbbAs berkata, 'RasCrlullih Shallalhhu

jLlaihi zua Sallam berdiri di antara kami seraya memberi nasihat,

'Wahai manusia, sesungguhnya kalian akan dikum.pulhan kepada

AllLh dengan keadaan tidak beralas kakt, tidak berpakaian" dan belum

disunat.
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'(itaitu) pada hari kami gulung langit sebagai ntenggulung renLburun-

lembaran kertas. sebagaimana kami relah memulai panciptaan pertama
begitulah kami akan mzngulanginjta. Itulah suatu janji yang pasti kami
tepati; Sesungguhnya kamilah yang akan melaksanakannla.' (eS. al-
Anbiyfl' lzt)z to+)

Ketahuilah bahrpa makhluk pertama jtang diberi pakaian adalah
Ibrahfu. sesungguhnjta akan diambil dari umatku sebagai golongan
kiri dan aku sungguh berkata, 'sahabat-sahabatku.' Lalu sungguh

dikatakan, 'Sesungguhnla engkau tidak mzngetahui apa yang mereka

perbuat sepeninggalmu.' Aku pun berkata sebagaimana seorang hamba

yang shalih berhata,

Rahasia Akhirat

Dikeluarkan dalam Shahthain dari hadits Syu'bah.

Diriwayatkan dari Sufyan bin Ayyinah dan ia terdapat dalam

Shahihain dari hadits Amrff bin DinAr, dari Sa'id bin Jubair, dari

Ibnu Abb6s, diriwayatkan secara marf0', "Sesungguhryta kalian

dikumpulkan kepada Alldh Ta'Ah dalam keadaan tidak beralas kaki,

tidak berpakaian, dan beluru disunat."

Al-Baihaqi meriwayatkan dari hadits Hilfll bin Hayin dari Sa'id

bin Jubair dari Ibnu Abbds dari Nabi Shallalldhu )4laihi wa Eallam,

beliau bersabda, "Kalian dikunpulkan dalam keadaan tidak beralas

kaki, tidak berpakaiaq dan belum disunat." Maka istri beliau berkata,

'Apakah sebagian dari kami melihat aurat dari sebagian kami?"

Beliau berkata, "Wahaifulanal4 setiap orang dari m.ereka pada hari

itu mempunyai urusan yang cukup menyibukkannya (QS. Abasa [so]:
37);"

Al-HAfizh Abff Bakar Ahmad ibnul-Hasan al-QAdhi, dan Abfi Sa'id

Muhammad bin MOsA berkata, 'Abfi al-AbbAs Muhammad bin

Ya'qfib meriwayatkan kepada kami dari al-AbbAs bin Muhammad

ad-Dauri, dari MAlik bin Ismd'il, dari Abdu as-SalAm bin Harb, dari

Ab0 Khalid ad-DAlAni, dari al-MinhAl bin Amrff, dari AbdullAh

ibnul-HArits, dari AbO Hurairah, ia mengatakan, 'Manusia

dikumpulkan pada Hari Kiamat dalam keadaan tidak beralas kaki,

tidak berpakaian, dan tidak disunat. Pandangan mereka mengarah ke

langit. Keringat membelenggu mereka kerena beratnya bencana.

Alldh berkata, 'Berilah pakaian lbrdhim!' Maka ia diberi dua pakaian

sutera, dari sutera surga. Kemudian Alldh memanggil Muhammad

Shallalhhu i4laihi uta Sallam dan dipancarkan telaga untuknya, dan

telaga itu sebesar antara Ailah dan Makkah. Maka beliau minum dan

mandi. Sementara leher unta-unta pada hari itu telah terputus-putus

karena haus.

Kemudian Rasfi.luilAh ShallallLhu Alaihi zaa Sallam bersabda, Aku

- -1,tr
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Aku tidak pernah.tnengatakan kepada mereka kecuali apa jtang Enghau
perintahkan kepadaku (mengatakan)nya jtaitu: "sembahlah Allah,
Tu h an ku dan Tuhanmu t!,Q_an a d a la h A ku me nj a di s a k s i te r h a d a p me re k a,

selama Aku berada di antara mereka. Maha setelah Engkau wafatkan
aku, Engkau-lah yng Mengawasi mereka. dan Engkau adalah Maha
menyaksikan atas segala sesuatu. Jika Engkau merytiksa mereka, Maka
Sesungguhnya mereka adalah hamba-hamba Engkau, danjika Engkau
mengampuni mereka, Maka Sesungguhnla Engkaulah yang Maha
Perkasa lagi Maha Bijaksana; (QS. al-Ma'idah [d]: r rZ-r rs)

Kemudian dikatakan, 'sesungguhnya mereka masih saja kembati

kepada apa lang dahulu ada pada mereka setelah berpisah denganmu."'

G.i;Sr-i ljiaiis& ,u;c,b
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diberi pakaian dari perhiasan surga lalu aku berdiri di sebelah kanan

Rursi. Tidak ada satu orang pun dari makhluk Tang berdiri pada

kedudukan itu di hari itu selain aku. Kemudian dikatakan, 'Mintalah

niscaya engkau diberi. Mintalah sjtafaat niscalta engkau disyafaati!"

Maka seorang laki-laki berdiri dan berkata kepada beliau, Apakah Anda
mengharapkan sesuatu untuk kedua orangtua Anda?' Beliau berkatq
'Sesungguhnya aku adalah pemberi sjtafaat untuk keduanya, aku diberi
ataupun dihalangi. Dan aku tidak berharap sesuatu untuk keduanjta."'

Al-Baihaqi berkata, "HaI ini mungkin saja sebelum turunnya
larangan memintakan ampun bagi orang-orang musyrik dan

menshalati orang-orang munafi k."

Al-Qurthubi berkata, "lbnu al-MubArak meriwayatkan kepada

kami dari SufyAn, dari Amrff bin Qais, dari al-Minhil bin Amr0,
dari AbdullAh ibnul-H6rits, dari Ali, ia mengatakan, 'Orang yang
pertama kali diberi pakaian adalah al-Khalil dengan dua pakaian
dari sutera, kemudian Muhammad dengan perhiasan berwarna
dari sebelah kanan 'Aras/"

Abir Abdullih al-Qurthubi dalam kitab at-Tadzkirah-nya
mengatakan bahwa Abff Nu'aim al-HAfizh 

-yaitu 
al-AshbahAni-

meriwayatkan hadits Aswad dan al-Alqamah serta Abff WA'il dari
Abdulldh bin Mas'0d mengenai hadits dari Ras0lulath shaltaltdhu
j4laihi wa Sallam, beliaq_bersabda, "Orang pertama yang diberi
pakaian adalah lbrdhirn. Alldh Ta'dla berkata, 'Berilah sahabat dekat-

Ku!' Maka ia diberi dua pakaian dari sutera surga ber-warna putih dan

ia pun mcmakainjtq lalu duduk menghadap ke Arasjt. Kerruudian aku

diberi pakaianku dan aku pun memakairyta. Lalu aku berdiri di sisi

kanan Arary pada sebuah kedudukan yang tidak ada seorang pun jtang
mendudukinya selain aku, sehingga ntembuat orang-orang terdahulu

sampai orang-orang terakhir iri kepadaku."

Rahasia Akhirat

Al-purthubi berkata, 'Al-Halimi mengatakan dalam MinhAj ad-

Din-nya bahwa HimAd bin Katsir meriwayatkan dari az-Zubair

dari JAbir bahwa para pengumandang adzan dan pembaca-pembaca

talbiyah pada Hari Kiamat keluar dengan beradzan dan penyeru

talbiyah dengan bertalbiyah. Sementara orang pertama yang

diberi pakaian dari perhiasan surga adalah Ibrflhim, kemudian

Muhammad, kemudian para nabi kemudian para penyeru adzan",

ia menyebutkan kelanjutan riwayat ini.

Kemudian al-purthubi mengatakan alasan mengapa Ibrdhim
didahulukan dalam hal ini. Ia mengatakan bahwa IbrAhim adalah

orang pertama yang memakai celana sebagai penutup aurat, dan ia

telah dilepaskan dari pakaiannya di hari ia dilemparkan ke dalam

api. Hanya Allah Yang Mahatahu.

Al-Baihaqi meriwayatkan dari hadits IsmA'il bin Uwais, dari Ubay,

dari Muhammad bin AyyAsy, dari Athi' bin YasAr, dari Saudah ra.

istri Rasfflulldh Shallalldhu Alaihi ua Sallam, ia berkata, "RasfflullAh

Shallalldhu )4laihi wa Sallambersabda, 'Manusia dibangkitkan dalam

keadaan tidak beralas kaki, tidak berpakaian, dan tidak disunat. Mereka

telah terbelenggu dengan keringat, hingga mencapai ujung-ujung daun

telinga.'Aku pun berkata, 'Wahai RasirlullAh, apakah sebagian dari

kami memandang sebagian yang lain?' Beliau berkata, 'Hari itu
manusia terlalu sibuk untuk itu, Setiap orang dari mereka pada hari
itu mem.punyai urusan yang cukup menjtibukhannya (QS. Abasa [so]:
37)."'Sanadnya bagus dan tidak disebutkan di dalam Musnad serta

tidak pula di kitab-kitab lain.

Abfi Bakar bin Ab0 ad-Dunyd berkata, "Sa'id bin SulaimAn

meriwayatkan kepada kami dari Abdu al-Hamid bin SulaimAn,

dari Muhammad bin Ab0 MCrsd, dari AthA'bin YasAr, dari Ummu

Salamah, ia mengatakan, Aku mendengar Rasfilullih Shallalldhu

i4laihi wa Sallam bersabda, 'Manusia dihumpulkan dalam keadaan
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tidak beralas kaki, tidak berpakaian, dan tidah disunat sebagaimana

awal mereka.' Aku berkata, 'Wahai Ras0lullAh, apakah sebagian dari

kami melihat sebagian yang lain?' Beliau berkata, 'Manusia sibuk.'

Aku pun berkata, Apa yang menyibukkan mereka?'Beliau berkata,

'Lembaran-lembaran disebarkan, di dalamnya ada yang seberat atom

dan ada jtang seberat biji merica."'

Al-HAfizh Abir al-BazzAr berkata,'Amr0 bin Syaibalt meriwayatkan

kepada kami dari al-Husain bin Hafsh, dari SufyAn -yaitu 
ats-

Tsauri-, dart Zubaidah, dari Murrah dari AbdullAh bahwa

RasirlullAh Shallalldhu Alaihi wa Sallam bersabda, 'Sesungguhnita

kalian dikumpulkan dengan tidak beralas kaki, tidak berpakaian, dan

tidak disunat."' Al-Bazzir berkata, "Saya pikir bahwa Amrir bin

Syaibah melakukan kesalahan di dalamnya, maka ia terbalik dalam

menyebutkan perawi hadits. Sebenarnya dari ats-Tsauri dari

Mughirah ibnun-Nu'mAn dari Sa'id bin Jubair dari [bnu AbbAs,

dan bukan dari SufyAn ats-Tsauri, dari Zubaidah, dari Murrah,

dari AbdullAh bin Mas'ird hadits yang disandarkan."

Demikianlah yang diriwayatkan oleh lbnu Abir ad-DunyA dari

Amrfi bin Syaibah seperti itu, dan ia menambahkan, "Orang

pertama yang diberi pakaian pada Hari Kiamat adalah IbrAhirn

Alaihissalani'

Abfi Bakar bin Abfi ad-DunyA berkata, 'AbCr AmmAr al-Husain

bin Huraits dari at-n'adhill;in M0sA dari 'A'idz bin Syuraih clari

Anas, ia berkata, 'Aisyah bertanya kepada RasfflullAh ShallallAhu

Alaihi wa Sallanr, 'Wahai RasfilullAh, bagaimanakah para laki-

laki dikumpulkanP' Beliau berkata, 'Tidak beralas kaki dan tidak

berpakaian.' Kemudian ia menunggu sesaat lalu berkata, 'Wahai

RasirlullAh, bagaimanakah para wanita dikuntpulkanP' Beliau

berkata, 'Begitujuga, tidak beralas kaki dan tidak berpakaian| 'Aisyah

berkata, 'Lalu bagaimana dengan kedua auratnya pada lIari
Kiamat?' Beliau berkata, 'Lalu tentang apanya yng engkau tan1akan?

Sesungguhnya telah turun ayat kepadaku bahuta tidak berbahaya bagimu

Rahasia Akhirat

apakah engkau berpakaian atau tidak.' 'Aisyah berkata, Ayat yang

mana wahai RasfilullAh?' Beliau berkata,
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'setiap orang dari mereka pada hari itu mempunyai urusan yang cukup

menyibukkannyal"' (QS. Abasa [ao]: e7)

Al-Hifizh AbO Ya'ld al-Muwashali berkata, "Rauh bin Hdtim

rneriwayatkan kepada kami dari Husyaim, dari al-Kautsar

-ia 
adalah Ibnu Hukaim-, dari NAfi', dari Ibnu 'Umar bahwa

RasirlullAh Shallalldhu Alaihi wa Sallam bersabda, 'Manusia

dikum.pulkan sebagaimana mereka dilahirkan oleh ibu-ibu mereka. Tidak

beralas kaki, tidak berpakaian, dan tidak disunat.'Maka 'Aisyah dan

para wanita berkata, 'Dengan ayahku, engkau, dan ibuku?' Beliau

berkata,' Ijta.' Lalu'Aisyah berkata,'Dengan kedua kemaluannya?'

Ras0lulldh ShallallLhu Alaihi wa Sallam pun berkata, 'Lalu dari

apakah engkau heran wahai Putri Abfi Bakar?"

'Aisyah pun berkata, Aku heran dari perkataanmu. Laki-laki dan

wanita dikumpulkan dengan tidak beralas kaki, tidak berpakaian,

dan tidak disunat. Sebagian tnereka memandang sebagian yang

lain?' RasfilullAh ShallallAhu i4laihi zua Sallam menepuk pundak

'Aisyah dan bersabda,'Wahai putri Qahdfah, manusia terlalu sibuk

untuk ruelihat. Pandangan mereka melihat ke atas dan berdiri .selama

em.pat puluh tahun, tidak makan dan tidak minum. Pandangan mereka

menatap ke langit empat puluh tahun. I)i antara mereka ada Stang

keringatnya mencapai kedua telapak kakinya. Ada yng mencapai kedua

betisnjta, ada yang mencapai perutnya. Mereka terbelenggu dengan

keringat karena lamanjta berdiri.

Kem'udian Alldh merahmati hamba-hamba-Nya setelah itu. Maka Dia

memerintahkan malaikat-malaikat yang dekat untuk membataa Arasy-

Nya dari langit ke bumi. Kemudian Arasl-N1a diletakkan di bumiitang
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putih yang belum pernah dituntpahkan darah di atasnjta. Tidak pula

pernah dilakukan sata kesalahan di atasnya. Seolah-olah ia adalah

perak putih. Kemudian para malaikat berdiri dengan tidak beralas kaki

di sekitar Arasy. Dan itulah hari pertama kali ahu memandang kepada

Alhh.

Lalu All6h memerintah seorang peryteru dan menyeru dengan suara

yang dapat didengar oleh dua jenis makhluk dari jin dan manusia,

'Dimana fulan? Dimana fulan? Dimana fulan?' Maka orang-orang

pun menoleh karena suara itu. Kemudian orang lang diseru itu keluar

dari tempatrya berdiri dan Alldh ntemperlihatkannya kepada manusia.

Lalu dikeluarkan bersamanya kebaikan-kebaikannya maka AilAh

memberitahukan kepada penghuni tempat berdiri kebaikan-kebaikan

itu. Maka tatkala ia telah berdiri di hadapan Tuhan semesta alam,

di k atak an k e p a danl a,' D iman a k ah orang- o rang jt ang t e I ah t e rani ay a?'

Maka mereka datang bersama laki-lahi yang banyak, lalu dihatakan

kepadaryta, 'Engkau telah menganiayafulan dengan begini-begini?' Ia
pun berkata, 'Iya, zaahai Tuhan.' Maka itulah hari dimana lidah-lidah,

tangan-tangan, serta kaki-kaki mereka bersaksi atas mereka dengan apa

yang telah mereka perbuat. Maka diambillah kebaikannjta dan diberikan

kepada orang lang telah ia aniaya.

Hari dimana tidek ada dinar dan tidak ada pula dirham, melainkan

diambil dari kebaikan daru diberikan keburukan. Maka masih saja orang-

orang yang teraniaya rnetlyyta ditunaikan perhitungannya sehingga

tidak tersisa lagi kebaikann1a. Kemudian berkatalah orang-orang lang
masih belum mengambil sesuahtr,'Bagaimana mungkin orang lain telah

meminta hak mereka ditunaikan dari perhitungannya, sedangkan kami

tidak?' Lalu dihatakan kepada mereka, 'Janganlah kalian terburu-buru.'

Maka diambillah dari keburukan ruereka dan diberikan kepadanjta

hingga tidah ada lagi orang yang teraniajta dengan sesuatu.

Kemudian Alldh memberitahukan itu kepada semua penghuni tempat

berdiri. Maka ketika kebaikannya telah kosong, dikatakan kepadanya,

'Kembalilah kepada tempat kembalimu laitu Neraka Hizuiyah. Karena

lt
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tidak ada kezaliman pada hari ini. Sesungguhrya Alhh adalah

Mahacepat Perhitungan-NJo.' Maka tidak ada seorang pun malaikat

jtang dekat dengan Alldh, tidak pula seorang nabi yang diutus, tidak pula

seorang shiddtq, syahidjuga satu orang pun setelah apa yang ia lihat dari
perhitungan yang sedemikian beral melainkan merytangka bahuta tidak

ada seorang punyng akan selamat kecuali oranglang dtjaga oleh Alldh

Ta'Ala." Hadits rni ghar?b dari arah ini. Sebagiannya mempunyai

saksi-saksi dalam Shahih sebagaimana yang akan dijelaskan, insya

AUah.

Pakaian yang Disediakan Sesuai
dengan Amal Perbuatan

Al-Hifizh berkata, "Sementara hadits yang diriwayatkan kepada

kami dari Ab0 AbdullAh al-Htfizh, dari Ab0 Muhammad AbdullAh

bin Ishiq ibnul-KhurAsini al-Adel, dari Muhammad ibnul-
Haitsam al-pAdhi, dari Ibnu Ab0 Maryam, dari YahyA bin Ay0b,

dari lbnu al-HAd, dari Muhammad bin IbrAhim, dari Ab0 Salamah,

dari AbO Sa'id al-Khudri bahwa tatkala ia meninggal ia minta
pakaiannya yang terbaru dan memakainya. Kemudian ia berkata,

Aku mendengar Ras0lull?th ShallallAhu Alaihi wa Sallam bersabda,

'Sesungguhnya seorang muslirn dibangkitkan dalam pakaiannya

yang dipakai ketika mati."" Hadits ini yang dikeluarkan oleh Ab0

DAwud dalam Kitab as-Sunan dari al-Hasan bin Ali dari lbnu Ab0

Maryam.

Kemudian al-Baihaqi menjawab hadits ini karena bertentangan

dengan hadits-hadits lain yang telah disebutkan di depan mengenai

dibangkitkannya manusia dalam keadaan tidak beralas kaki, tidak
berpakaian, dan tidak disunat, dari tiga segi.

Pertama, pakaian itu telah rusak sebelum kebangkitan mereka dari
kubur mereka. Ketika mereka berdiri di tempat mereka berdiri,

il
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maka mereka dalam keadaan tidak berpakaian kemudian mereka

diberi pakaian dari pakaian surga.

Kedua, apabila diberi pakaian (para nabi, kemudian para shiddiq,

kemudian orang-orang setelah mereka sesuai dengan derajat

masing-masing), maka pakaiannya adalah dari jenis yang ia pakai

ketika ia mati. Kemudian apabila mereka telah masuk surga, mereka

diberi pakaian dari surga.

Ketiga, maksud dari pakaian di sini adalah amai perbuatan mereka.

Yaitu mereka dibangkitkan sesuai dengan amal perbuatannya yang

ia kerjakan ketika mati dari kebaikan dan kejahatan. AllAh Ta'dla

berfirman,

6J.; dq"li; uli s iilr. ;si

;r1 zl).Jt":* E'i u$i Uq3

"Hai anah Adam, Sesungguhnya kami Telah menurunkan kepadamu

Pakaian untuk menutup auratrnu dan Pakaian indah untuk perhiasan.

dan Pakaian takwa Itulah yang paling baik. j,ang demikian itu adalah

sebahagtan dari tanda-tanda kekuasaan Allal4 Mudah-mudahan mereka

selalu ingat." (QS. al-AilF{7): ae)

<t:'|t},t cl't:')

"Dan pakaianmu bersihkanlah;' (QS. al-Mudatsir l7*)z +)

QatAdah berkata, "Perbuatanmu lakukanlah dengan ikhlas."

Kemudian al-Baihaqi memberikan kesaksian atas jawaban yang

terakhir ini dengan apa yang diriwayatkan oleh Muslim dari

*&rn 
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hadits al-Amasy dari AbCr SufyAn, dari JAbir bahwa Ras0lullAh

ShallallAhu )4laihi wa Sallam bersabda, "Setiap hamba dibangkitkan

dalam keadaan ketika dia mati." Ia mengatakan, "Diriwayatkan

kepada kami dari FadhAlah bin 'Ubaid dari Ras0lullfrth ShallailAhu

Ataihi wa Sallam sesungguhnya beliau berkata, 'Barangsiapa mati

di atas tingkatan dari tingkatan-tinghatan ini maka ia dibangkitkan di

atasnya pada Hari Kiamat."'

AbCr Bakar bin AbCr ad-Dunyd berkata, 'Ahmad bin IbrAhim bin

Katsir meriwayatkan kepada kami dari Zaid ibnul-Hubib, dari

Mu'dwiyah bin Shtlih, dari Sa'id bin HAni', dari AmrCr ibnul-Aswad,

ia mengatakan,'Mu'0dz mewasiatkan istrinya kepadaku dan ia keluar.

Kemudian istrinya meninggal lalu kami pun menguburkannya.

Maka ia mendatangi kami dan kami telah selesai menguburkannya.

Ia pun berkata, 'Dengan apa kalian mengkafaninya?' Kami pun

berkata, 'Dengan pakaiannya.' Maka ia menyuruh untuk dibongkar'

Istrinya pun diambil dan ia mengkafaninya dengan pakaian baru.

Lalu ia berkata, 'Buatlah kafan orang mati kalian dengan yang baik

karena mereka dibangkitnya dengan memakainya."'

Ia juga berkata, "Muhammad ibnul-Husain meriwayatkan kepadaku

dari YahyA bin IshAq bin BayAn bin Nadhar, dari al-Walid Abfi

Tsarwin, dari Ibnu AbbAs, ia mengatakan, 'Orang-orang mati

dibangkitkan dalam kafan mereka."'

Demikianlah yang diriwayatkan dari Abff al-'Aliyah dan dari ShAlih

al-MurA, ia mengatakan, "Mereka menyampaikan kepadaku bahwa

mereka keluar dari kubur mereka dalam kafan mereka yang kotor,

serta tubuh mereka yang rusak. Wajah mereka berubah dan kepala

mereka kusut. Badan mereka rusak. Hati mereka beterbangan dari

dada mereka dan pangkal tenggorokan mereka. Orang-oranp; tidak

mengetahui dimana tempat kembali mereka kecuali setelah mereka

pergi dari tempat berdiri mereka. Dari mereka ada yang tempat

kembalinya adalah surga dan ada pula yang tempat kembali mereka

adalah neraka. Kemudian ia berteriak dengan suara yang sangat
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keras, 'Sungguh tempat kembali yang buruk apabila Engkau tidak
meliputi kami dengan rahmat-Mu yang luas untuk dada kami yang
telah menyempit karena dosa-dosa, tulang-tulang dan kesalahan-

kesalahan yang tidak ada seseorang yang dapat mengampuninya

kecuali Engkau."'

Hari yang Sangat Menakutkan

Allah Tb'6la berfirman,

#, eP;tAi r**it e,i i;irpi *;,it #*

tE; tru. ;*.5ASb;';:,#r lEr'i;# #;
"Pada hari itu teryadilah Kiamat dan terbelahlah langil karena pada

h ar i itu langit me nj a di le m a h. D an m al ai k at- m a I a i k a t b era da di p enj u r u -
penjuru langit. Dan pada hari itu delapan orang malaikat menjunjung

l4rasy Tuhanmu di atas (kepala) mereka. Pada hari ittt kamu dihadapkan

(hepada Tuhanmu), tiada sesuatu pun dari keadaanmu jtang tersembunyi

(bagi Ailah) " (QS. al-Hflqqah [os]: r5-r8)

'o;.J"i.r;.:if 
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"Dan dengarkanlah (seruan) pada hari penyeru (malaikat) rnettleru

dari tempat yng dekat. $artu) pada hari mereka mendengar teriakan

dengan sebenar-benarnya, itulah hari keluar (dari kubur). Sesu.ngguhnya

Kami menghidupkan dan meruatikan dan hanya ke'pada. Kamilah

tenpat kembali (semua makhluk). (Taitu) pada hari bumi terbelah-

belah menanpakhan mereka (lalu mereka keluar) dengan cepat. 'Tang

demikian itu adalalt pengumpulan yang mudah bagi Kami." (QS. Qaf
[5o]: 4t-44)
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"Karena sesungguhnya pada sisi Kami ada belenggt-belenggu yang

berat rlan neraka yng bernyala-nyala. Dan makanan lang menyumbat

di kerongkongan serta azab yang pedih. Pada hari bumi dan gunung-

gunuryl bergoncangan dan menjadilah gunung-gunung itu tum.pu.kan

pasir yang beterbangan " (pS. al-Muzammil [zs]: ru-ru)

:tAi,-E, (+ b'iiiWqlf oro#aK

Gr, !&,iU,sb("-r$
"Maka bagaimanahah kamu akan dapat memelihara dirimu jika kamu

tetap kaftr kepada hari yang mznjadikan unak-anak beruban. Langit

(pun) menjadi pecah belah pada hari itu karena AilAh. Adalahjanji-Nya

itu pasti terlaksana." (QS. al-Muzammil [7s]: r7-r8)
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"Dan [ingatlahJ akan hari jtang [di zaaktu ituJ AilAh mengumpulkan

mereka, [mereka merasa di hari ituJ seakan-akan mereka tidak pernah

berdiam [di dunial haryta sesaat saja di siang hari, di waktu itu mereka

s aling berkenalan. S esungguhnya rugilah orang-orang ) ang mendustakan

pertemuan mereka dengan Alhh dan mereka tidak mendapat petunjuk."

(QS. Yffnus Ito]: +5)

;ltli 6;, J;ii L-i
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bahzaa Kami sekali-kali tidak akan menetapkan bagi kalian waktu

[memenuhiJ perjanjian. Dan di.letakkanlah kitab, lalu kalian akan

melihat orang-orang yang bersalah ketakutan terhadap apa yang

ItertulisJ di dalamnya dan mereka berkata, Aduhai celaka kami, kitab

apakah ini yang tidak meninggalkan ltang kecil dan tidak [pulal yang

besar, melainkan ia mencatat sernuanya; dan ruereka dapati apa yng
telah mereka kerjakan ada (tertulis). Dan Tuhanmu tidak menganiajta

seorang ?un'" (QS. al-Kahfi [ts]: 47'4e)

|oi;? t* Jr:{t,
L

I;>.t^) -* L+L1 L''r-Ait taji

,itlE?w

# **t" t ,,t'ehi')

j j'*Ui1lt,
l) v -rr s-.

'or:rr{& pU

(il o/e

"Dan mereka tidak mengagungkan AilAh dengan pengagungan yang

semestinya padahal bumi seluruhnya dalam genggaman-Nya pada Hari

Kiamat dan langit digulung dengan tangan kanan-Nya. Mahasuci Dia

dan Mahatinggi Dia dari apaltang mereka persekutukan. Dan ditiuplah

sangkakala, maka matilah siapa yng di langit dan di bumi kecuali

siapa yang dikehendaki AilAh. Kemudian ditiup sangkakala itu sekali

lagi maka tiba-tiba mereka berdiri nlenunggu (putusannnya masing-
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"Dan [ingatlahJ akan hari fiiang ketika ituJ Kami perjalankan

gunung-gunung dan kalian akan melihat burni itu datar dan Kamt

kumpulkan seluruh manusiq dan tidak Kami tinggalkan seorang pun

dari mereka. Dan mereka akan dibaua ke hadapan Tuhanmu dengan

berbaris. Sesungguhnya kamu datang kepada Kami, sebagaimana Kami

menciptahan kalian pada kali yng pertama; bahkan kalian mengatakan
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masing). Dan terang benderanglah bumi (padang ruahsyar) dengan

cahaya (keadilan) Tuhanryta; dan diberikanlah buku (perhitungan
perbuatan masing-masing) dan didatangkanlah para nabi dan saksi-

saksi dan diberi keputusan di antara mereka dengan adil, sedang mereka

tidak dirugikan. Dan disempurnakan bagi tiapaiap jiuta (balasan) apa

yang telah dikerjakannjta dan Dia lebih mengetahui apa jtang mereka

kerjakan." (QS. az-Zumar [ss]: 67-70)
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'Apabila sangkakala drtru?, maka tidak ada tagi pertalian nasab di
antara mereka pada hari itu dan tidak ada pula mereka saling bertanya.

Barangsiapa lang berat timbangan (kebaikan)nya, maka mereka itulah
orang-orang yang dapat kebenr.ntungan. Dan barangsiapa yang ringan
timbangannyq maka mereka itulah orang-oranglang nterugikan dirinya
sendiri, mereka kekal di dalam neraka jahananl." (QS. al-Mu'minfin

las): ror-roc)
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"Pada hari ketika langit menjadi seperti luluhan perak. Dan gunung-

gunung menjadi seperti bulu (yang berterbangan). Dan tidak ada

seorang teman akrab pun menanyakan temannya, Sedang mereka saling

melihat. Orang kafir ingtn kalau sekiranya ia dapat menebus (drinya)

dari azab hari itu dengan anak-anaknya, istrinya dan saudaranya,

dan kaum.familinya yang melindunginla (di dunia) serta orang-orang

di atas bumi seluruhnya, kemudian (mengharapkan) tebusan itu dapat

merytelamatkannnla. Sekali-kali tidah dapat. Sesungguhnya neraka

itu adalah api yang bergejolak, yang nrcngehpaskan kulit kepala, Tang

memanggil orang lang membelakang dan yang berpaling (dari agama)

serta mengurnpulkan (harta benda) lalu menyim.pannya." (QS. al-

Ma'flrij [7o]: 8-18)
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"Dan apabila datang suara lang memekakhan (ttupan sangkalala itang

kedua), pada hari ketika manusia lari dari saudaranya, dari ibu dan

bapaknya, dari istri dan anak-anaknya, Setiap orang dari mereka pada

hari itu mempunyai urusan Jang cukup menyibukkannya. Barytah muka
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pada hari itu berseri-seri, tertauta dan gembira ria, dan baryak (puta)
mukapada hari itu tertutup debu dan ditutup lagi oreh kegelapan. Mereka
itulah orang-orang kaftr lagi durhaka." (eS. Abasa [Ao]: $s-4s)
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"Maka apabila malapetaka lang sangat besar (Hari Kiamat) telah
datang. Pada hari (ketika) manusia teringat akan apa yang terah

dikerjakanryta dan dtper.Q-lythan neraka dengan jelas kepada setiap
orang yang melihat. Adapun orang yng melampaui batas, dan lebih
mengutamakan kehidupan dunia, maka sesungguhnlta nerakalah tempat

tingga(njta). Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran

TuhannYa dan menahan diri dari keinginan hauta ngfsunlta, maha

sesungguhn1a surgalah tempat tinggal(rya). (Orang-orang kaftr)
bertanya kepadamu (Muhammad) tentang Hari Berbangkit, kapankah

terl adinjt a? s iap akah kamu ( se hingga) dap at meny ebutk an (waktu ny a).
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Kep ada Tuhanmulah dikemb alikan ke sudahanny a ( ketentuan waktuny a).

Kamu hanya memberi peringatan bagi siapa yang takut kepadan1a

(Hari Berbangkit). Pada hari mereka melihat Hari Berbangkit itu,

mereka seahan-ahan tidak tinggal (di dunia) melainkan (sebentar saja)

di waktu sore atau pagt " (QS. an-NAzi'it [7s]: s+-+e)
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:;r-*Llii Jai
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"Jangan (berbuat demikian). Apabila bumi digoncangkan berturut-

turut dan datanglah Tuhanmu sedang malaikat berbaris-baris. Dan

pada hari itu diperlihatkan neraka jahanam dan pada hari itu ingatlah

ntanusia tetapi tidak berguna lagi mengingat itu bagzn1a. Ia mengatakan,

Alangkah baiknjta kiranjta ahu dahulu mengerjakan (amal shalih) untuk

hidupku ini.' Maka pada hari itu tiada seorang pun merytiksa seperti

siksa-Nya dan tiada seorang pun jtang mengihat seperti ikatan-Njta. Hai
jizta yang tenang. Kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yng puas

lagi diridhat-Njta. Maka masuklah ke dalamjamaah hamba-hanrba-Ku

dan masuklah ke dalam surga-Ku." (QS. al-Fajr [ss]: 2r-3o)
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"Sudah datangkah kepadamu tentang Hari Pembalasan. Banyak muka

pada hari itu tunduk terhina, bekerja keras lagi kepa1ahary memasuki

api yang sangat panas (neraka), diberi ruinum dengan air dari sumber

yang sangat panas. Mereka tiada memperoleh makanan selain dari pohon

yng berduri, yang tidak menggemukkan dan tidak pula menghilangkan

lapar. Banyak muka paQa._hari itu berseri-seri, merasa senang karena

usahanjta, dalam surga yaig tinggi. Tidak kamu dengar di dalamnya

perkataan yang tidak berguna. Di dalamnya ada mata air yang mengalir.

Di dalantnya ada tahta-tahta yang ditinggikan dan gelas-gelas yang

terletak (di dekatnya), dan bantal-bantal sandaran yang tersusun, dan

permadani-permadani yng terhampar Maka apakah mereka tidak

memperhatikan unta bagaimana ru diciptakan?" (QS. al-GhAsyiyah

[ss]: t-17)
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'A?abila terjadi Hari Kiamat. Terjadinya Kiamat itu tidak dapat

didustakan (disangkal). (Kejadian itu) merendahkan (satu golongan)

dan meninggikan (golongan lang lain). Apabila bumi digoncangkan

se dahsjt at- dasy atny a da n gunung- gunung dihancurluluhk an se hancur-

hancurnla, maka jadilah ia debu yang berterbangan, dan kamu menjadi

tiga golongan. Taitu golongan kanan. Alangkah mulianjta golongan

kanan itu. Dan golongan kiri. Alangkah sengsaranya golongan kiri itu.

Dan orang-orangyangpaling dahulu beriman. Mereka itulah oranglang
didekatkan (kepada AUAU. Berada dalam surga-surga kenikrnatan."

(QS. al-Wiqi'ah [5e]: rrz)

Kernudian disebutkan balasan untuk tiap-tiap tiga golongan itu.
Seperti disebutkannya apa yang diberikan kepada mereka ketika
mereka sampai, pada akhir surat yang mulia ini.
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"Maka berpalinglah kamu dari mereka. (Ingatlah) hari (ketika) seorang

penyeru (malaikat) lnen))eru kepada sesuatu yang tidak menyenangkan

(hari pembalasan). S ambil menundukkan pandangan-pandangan mere ka

keluar dari kuburan seakan-akan mereka belalang yng beterbangan.

Mereka datang dengan cepat kepada penyeru itu. Orang-orang kafir

berkata, 'Ini adalah hari l,ang berat."'(QS. al-Qamar [54]: 6-8)

t ,. . rrf. - -a'u - d'z\>'3>it: o4:jt ';p i;Yt

. l-r t I z -t Jjt;jl 
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"(Taitu) pada hari (ketilgg) bumi diganti dengan bumi yang lain dan

(demikian pula) langit dan mereka semuanya (eti padang Mahryar)

berkum.pul menghadap ke hadirat Alldh Tang Maha Esa l"gi
Mahaperkasa. Dan kamu akan melihat orang-orang yang berdosa pada

hari itu diikat bersama-sama dengan belenggu. Pakaian mereka adalah

dari pelangkin (ter) dan muka mereka dnutup oleh api neraka agar

All6h memberi pembalasan kepada tiapaiap orang terhadap apa yang

ia usahakan. Sesungguhnya Alldh Mahacepat hisab-Njta. (Al-Qur'an)

ini adalah penjelasan yang sempurna bagi manusia dan supaya mereka

mengetahui bahzaa Dia adalah Tuhan Tang Maha Esa dan agar orang-
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orang yang berakal mengambil pelajaran." (QS.

52)
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"(Dialah) Tang Mahatinggi derajat-Nya, Tang mem.punyai Arasy,

Tang mengutas ,Iibril dengan (rnembawa) perintah-Nya kepada siapa

jtang dikehendaki-Nya di antara lmmba-hamba-Nya supaya Dia

mem.peringatkan (manusia) tentang hari pertemuan (Hari Kiamat),

(yort") hari (ketika) mereka keluar (dari kubur), tiada suatu pun dari

keadaan mereka 3tang tersembunyi bagi AilAh. @alu Alhh berftrman),

'Kepunyaan siapakah keraiaan pada hari ini?' Kepunyaan Alldh Tang

Maha Esa lagi Maha Mengalahkan. Pada hari ini tiap-tiap jiwa diberi

balasan dengan apa yang diusahakannya. Tidak ada j,ang dirugikan

pada hari ini. Sesungguhnya AilAh amat cepat hisabnya." (QS. al-

Mu'min [+o]: L5-r7)
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An-t\tnayatu rt at-l.ttanl wa al-Malahimi

"Dan berilah mereka peringatan ahan hari ltang dekat (Hari Kiamat
yaitu) ketika hati (nteryesak) sam.pai di kerongkongan dengan menahan

kesedihan. Orang-orang jtang zalim tidah mempunjtai teman setia

seorang pun dan tidak (pula) mempunyai seorang pemberi ryafaat yang
diterima slafaatnya. Dia mengetahui (pandangan) mata yang khianat
dan apa yang disemburyikan oleh hati. Dan AllLh menghukum dengan

keadilan. Dan sembahan-sembahan lang mereka sembah selain AllAh
tiada dapat menghukum dengan suatu apa pun. Sesungguhnjta Alllh
Dialah Tang Maha Mendengar lagi Maha Melihat." (QS. al-Mu'min

[+o]: r8-2o)
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"sesungguhnlta llahmu hanyalah ALhb yang tidak ada llah (yorg

berhak disembah) selain Dia. Pengetahuan-Nya meliputi segala sesuatu.

Demikianlah Kami kisahkan kepadamu (Muhammad) sebagian kisah

umat yang telah lalu dan sesungguhnnla telah Kami berikan kepadamu

dari sisi Kami suatu peringatan (al-Qur'an). Barangsiapa yang

berpaling daripada Al-Qur'an maka sesungguhnya ia akan memikul

dosa yang besar di Hari Kiamat, ruereka kekal di dalam keadaan itu.

Dan amat buruklah dosa itu sebagai beban bagi mereka di Hari Kiamat,

(yaitu) di hari (jtang pada utahtu itu) ditiup sangkakala dan Kami

akan mengum.pulkan pada hari itu orang-orang yang berdosa dengan

muka yang biru buram. Mereka berbisik-bisik di antara mereka, 'Karni

tidak berdiam (di dunia) melainkan hanyalah sepuluh (hari).' Kami

lebih mengetahui apa yang mereka katakan, ketika berkata orang lang
paling lurus jalannya di antara mereka,'Karuu tidak berdiam (di dunia),

melainkan hanjta sehari saja.' Dan mereha bertanya kepadamu tentang

gunung- gunung, mak a k atak anlal4' Tuhanku ak an menghancur kannl a

(di Hari Kiamat) sehancur-hancurnla, maka Dia akan menjadikan

(bekas) gunung-gunung itu datar sama sekali, tidak ada sedikitpun

kamu lihat padanya tempat yang rendah dan temlat yang tinggz. Pada

hari itu manusia mengikuti (menuju kepada suara) penleru dengan

tidak berbelok-belok dan merendahlah semua suara kepada Tang

Maha Peruuralr" maka kamu tidak mendengar kecuali bisikan saja.

Pada hari itu tidak berguna syafaat, kecuali (syafaat) orang yang Alldh dl
Maha Pemurah telah menrberi izin kepadanla dan Dia telah meridhr, 

ffi



An-Nihdyatu fi al-Fit6ni wa al-Mal6himi

perkataanryta. Dia mengetahui apa jtang ada di hadapan mereka dan

apa yang ada di belakang mereka, sedangkan ilmu mereka tidak dapat

meliputi ilmu-Nya. Dan tunduklah semua muka (dengan berendah

diri) kepada Tang Hidup Kekal lagi senantiasa nxengurus (makhluk-

Nya). Dan sesungguhnya telah merugilah orang lang telah melakukan

kezaliman." (QS. Thahe [zo]: 9s-r r r)

?; dU oi,-F G #51:" i;4i 1#r,

"tSUlt*

"Hai orang-orang yng beriman, belanjakanlah (dijalan Alldh) sebagian

dari rezeki yang telah Kami berikan kepadamu sebelum datang hari yang

pada hari itu tidak ada lagijual beli dan tidak ada lagi persahabatan

jtang akrab dan tidak ada lagi ryafaat.Dan orang-orang kafir itulah

orang-orang yng zalim " (QS. al-Baqarah lz)z z5+)

i,& j* S;"i*$i Jt^;3r;(ii6s
,S; l3ltJi* {i;$;&

"Dan peliharalah dirimu dart-(airab jtang terjadi pada) hari jtang pada

waktu itu kamu semua dikembalikan kepada AllAh. Kemudian masing-

masing diri diberi balasan yang sempurna terhadap apa yng telah

dikerjakannya, sedang mereka sedikitpun tidak dianiaya. " (QS. al-
Baqarah la): aar)
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"Pada hari yang di wahtu itu ada muka yang putih berseri dan ada

pula mukayang hitam muratn. Adapun orang-orangyng hitam. rnuram

mukanya (kepada mereka dihatakan), 'Kenapa kamu kafir sesudah kamu

berim.an? Karena itu rasakanlah azab disebabkan kekafiranmu itu.'

Adapun orang-orang yang putih berseri mukanya, maka mereka berada

dalam rahmat AilAh $urga), mereka kekal di dalamnya." (QS. fui
'Imrfln [a]: roo-rO7)

"z,i$i?r"Jb tL ?6-U;s

6, brl.rr, { & L;:s C dt 3* t;';
"Tidak mungkin seorang nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan

perang. Barangsiapa lang berkhianat dalam urusan rampasan perang

itu, maka pada Hari Kiamat ia akan datang dengan membazua apa

yang dikhianatkannya itu. Kemudian tiap-tiap diri akan diberi balasan

tentang a?a yang ia kerjakan dengan (balasan) setinLpal, sedang mereka

tidak dianiaya." (pS.Ali'Imrin [s]: ror)
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"(Dan ingatlah) akan hari (ketika) Kami bangkitkan pada tiap-tiap &,
umat seorang sahsi atas mereka dari mereka sendiri dan Kami datangko, 
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An-Nih6yatu fr al-FitSni wa al-Mal6himi

kamu (Muhammmad) ruenjadi saksi atas seluruh umat manusia. nan
Kami turunkan kepadamu Al-Kitab (al-eur'an) untuk menjeraskan

segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang berserah

diri." (QS. an-Nahl [ro]:8s)
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"Dan (ingatlah) akan hari (ketika) Kami bangkithan dari tiap-tiap umat
s e o rang s a k s i ( ra sul), k e ruu d ian tid a k di iz in k an k e p ad a o rang- o rang ! ang
kafir (untuk membela diri) dan tidak (pula) mereka dibolehkan meminta
maaf, Dan apabila orang-orang zalim telah menyaksikan azab, maka

tidaklah diringankan azab bagi mereka dan tidak pula ruereka diberi
tangguh. Dan apabila orang-orang yang mempersekutuhan (Athh)
melihat sekutu-sekutu mereka, mereka berkatq 'Ta Tuhan kami, mereka

inilah sekutu-sekutu kami yang mereka dahulu kami sembah selain

dari Engkau.' Lalu sekutu-sekutu mereka mengatakan kepada merekq
'Sesungguhnya kamu benar-benar orang jtang dusta.' Dan mtreka

i'i J;
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menyatakan ketundukanrya kepada Alhh pada hari itu hilanglah

dari mzreka apa yang selalu mereka ada-adakan. Orang-orang lang
kafir dan menghalangi (manusia) dari jalan AilAh Kami tambahhan

kepada mereha siksaan di atas siksaan disebabkan mereka selalu berbuat

kerusakan." (QS. an-Nahl Ito]: s+-sa)

,ti
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./ - zr I , - l
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't4ilAlt, tidak ada llah (yang berhak disembah) selainDia. Sesungguhnj,a

Dia akan mengumpulkan kamu di Hari Kiamat, jtang tidak ada keraguan

terjadinya. Dan siapakah yang lebih benar perkataan(nya) daripada

AilAh." (QS.an-NisA' [+]: s7)

417
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"Maka demi Tuhan langit dan bumi, sesungguhnya lang dyanjikan

itu adalah benar-benar (akan terjadi) seperti perkataan yang kamu

ucapkan." (QS. adz-Dziriyat [r r): a8)

' .. ,.8 " l-, , ". ) ,
a Ae ! iriu *i\','U,ip J:[i:ei *fr*

g,)iwif i * aii-S)*

"(Ingatlah), hari di uahtu AilAh mengumpulkan para rasul, lalu Alldh

bertanya (kepada mereka), Apa jazuaban kaummu terhadap (seruan)

mu.' Para rasul menjazuab, 'Tidak ada pengetahuan kami (tentang itu),

sesungguhnla Engkaulah jtang mengetahui perhara yang ghaib.'" (QS.

al-Mi'idah [5]: ros)
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" sesungguhnya Kami akan menan)ai umat-umat yang telah diutus rasur-

rasul kepada mereka dan sesung;guhnya Kami akan menanyai (pula)
rasul-rasul (Kami). Maka sesungguhnjta akan Kami kabarkan kepada

mereka (apa-apa yang telah mereka perbuat), sedang (Kami) mengetahui

(keadaan mereka) dan Kami sekali-kali tidak lauh (dari mereka).

Timbangan pada hari itu ialah kebenaran (keadilan). Barangsiapa

berat timbangan kebaikannya, maka mereka itulah orang-orang lang
beruntung. Dan barangsiapa ltang ringan timbangan kebaikanryta, rnaka

rtuhh orang-orang ltang merugikan dirinya sendiri, disebabkan mereka

selalu menginghari ayat-altat Kami." (QS. al-Arif [Z]: o-s)

'Pada hari ketika tiapaiap diri mendapati segala kebajikan dihadapkan

(di mukanya), begitu (l"So) kejahatanyang telah dikerjakanryta, ia ingtn
kalau kiraryta antara ia dengan hari itu ada masa yang jauh dan Alldh
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memperingatkan kam.u terhadap diri (siksa)-Nya. Dan AilAh sangat

Peny altang kep ada hamba-hamba-N1 a." (QS. Ali'Imrffn [s] : so)
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"Sehingga apabila orang-orangyang berpaling itu datang kepada Kami

(di Hari Kiamat) ia berkatq Aduhai, semoga (1arak) antaraku dan kamu

seperti jarak antara timur dan barat, maka setan itu adalah sejahat-

jahat teman (yang menyertai manusia).' (Harapanmu itu) sekali-kali

tidak akan meruberi manfaat kepadamu di hari itu karena hamu telah

menganiaya (dirimu sendiri). Sesungguhnya kamu bersekutu dalam

azab itu." (QS. az-Zrkhruf l+s):384e)
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" (Ingatlah) suatu hari ( ketiha itu) Kami mengumpulkan mereka sernuanya,

kemudian Kami berkata kepada orang-orang yang mempersekutukan

(Tuhan),'Tetaplah kamu dan sekuta-sekutumu itu di tempat-tempatmu

itu.' Lalu Kami pisahkan mereka dan berkatalah sekutu-sekutu mereka,
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'Kamu sekali-kali tidak pernah menyembah kami. Dan cukuplah AilAh

menjadi saksi antara kami dan kamu bahwa kami tidak tahu-menahu

tentang penyembahan kamu (kepada kami).' Di tempat itu (padang

Mahsyar), tiapaiap diri merasakan pembalasan dari apa yang telah

dikerjakannya dahulu danmereka dikembalikan kepada Alldh Pelindung

mereka yang sebenarnya dan lerytaplah dari m.ereka apa yang mereka

ada-adakan " (pS. Yffnus [to]: 28-30)
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"Pada hari itu diberitakan kepada ruanusia apa jtang telah dikerj akannya

dan apa yng dilalaihannya. Bahkary manusia itu menjadi sakst

atas dirinya sendiri, meskipun ia mengentukakan alasan-alasannla.

Janganlah kamu gerakkan lidahmu untuk (membaca) al-Qur'an karena

hendak cepat-cepat (menguasai)n2a. Sesungguhnla atas tanggungan

Kamilah mengumpulkannla (di dadamu) dan (membuatmu pandai)

m emb ac an1 a. A p ab i I a Kami telqh s e le s ai me mb a c a k anny a, m ak a i k u t i I a h

bacaanrytaitu." (QS. al-Qiyimah [Zr]: rs-r8)
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Rahasia Akhirat

"Dan tiap-tiap manusia itu telah Kami tetapkan amal perbuatannya

(sebagaimana tetapnya kalung) pada lehernya. Dan Kami keluarkan

bagirya pada Hari Kiamat sebuah kitab itang dijumpairya terbuka'

'Bacalah kitabm4 cukuplah dirimu sendiri pada zuaktu ini sebagai

penghisap terhadapmu.'" (QS. al-Isri' IrZ]: 1c-14)
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"Dan berikanlah peringatan kepada manusia terhadap hari (yang pada

uaktu ttu) datang azab kepada mereka, maka berkatalah orang-orang

yang zalim, 'Ta Tuhan kami, beri tangguhlah kami (kembalikan kami

ke dunia) zaalaupun dalam waktu yang sedikit, niscaya hami akan

m.ematuhi seruan Engkau dan akan mengikuti rasul-rasul.' (Kepada

m.ereka dikatakan),'Bukankah kamu telah bersum.pah dahulu (di dunia)

bahuta sekali-kali kamu tidak akan binasa dan kantu telah berdiam di

tempat-tempat kediaman orang-orang ydng menganiaya diri mereka

sendiri, dan telah nyata bagimu bagaimana Kami telah berbuat terhadap

mereka dan telah Kami berikan kepadamu beberapa perumpamaan'"'

(QS. Ibrahim Ir+]: 44-45)
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"Dan (ingatlah) suatu hari (ketika) Alldh menghim.punkan mereka

beserta apa jtang mereka sembah selain Alldh lalu AilAh berkata (kepada

jtang disembah), Apakah kamu yang menyesatkan hamba-hamba-Ku itu,

atau mereka sendirikah yang sesat dari jalan (yong benar)?' Mereka

$tang disembah itu) menjaztab, 'Mahasuci Engkau, tidaklah patut bagi

kami mengambil selain Engkau (1adi) pelindung, tetapi Engkau telah

memberi mrreka dan bapak-bapak mtreka kenikmatan hidup, sampai

mereka lupa mengingat (Engkau) dan mereka adalah kaum yang binasa.'

Maka sesungguhnya mereka (long disembah itu) telah mendustakan

kamu tentang apa yang kamu katakary maka kamu tidak akan dapat

ruenolak (azab) dan tidak (pula) menolong (dirimu). Barangsiapa di

antara kamu yng berbuat zalim, niscaya Kami rasakan kepadanya azab

yang besar" (QS. al-Furqfln las)z r7-re)
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"Ini adalah hari yang mereka tidak dapat berbicara (pada hari itu) dan

tidak diizinkan kepada mereka minta uzur sehingga mereka (dapat)

minta uzur Kecelakaan jtang besarlah pada hari nu bagi orang-orang

yang mendustakan. Ini adalah hari keputusan, (pada hari ini) Kami

mengumpulkan kamu dan orang-orang yang terdahulu. Jika kamu

mempunyai tipu daya, m.aka lakukanlah tipu dayamu itu terhadap-Ku."

(QS. al-Mursalflt lzt)t ss-ss)
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"Dan (tngatlah) hari (ketika) langit pecah belah mengeruarkan kabut
dan diturunkanlah malaik at b erge lomb ang-ge lomb ang. Keraj aan yng
hak pada hari itu adalah kepunyaan Tuhan Tang Maha pemurah. Dan
adalah (hari itu), hari yng penuh kesukaran bagi orang-orang lang
kafi.r. Dan (ingatlah) hari (ketika) orang Jang zalim itu menggigit dua
tangannya, seraya berkata, Aduhai kiranya (d"1") aku mengambitjalan
(yang lurus) bersama Rasul. Recelakaan besarlah bagiku, kiraryta aku
(d"1") tidak menjadikan sifulan jadi teman akrab(ku). sesungguhnya

ia telah menyesatkan aku dari al-Qur'an ketika al-eur'an telah datang
kepadaku. Dan setan itu tidak akan menolong manusia.,,, (eS. al-
Furqfln lzS): q\-ss)
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"Dan (ingatlah) hari (di zuaktu) Alldh menyeru mereka seraja berkata,

'Dimanakah sekutu-sekutu-Ku yng dahulu kamu katakan?' Berkatalah

orang-orang yng telah tetap hukuman atas merekq 'Ta Tuhan

kami, mereka inilah orang-orang yang kami sesatkan itu. Kami telah

nunyesatkan mereka sebagaimana kami (sendiri) sesat. Kami nunyatakan

berlepas diri (dari mrreka) kepada Engkau, mereka sekali-kali tidak
menlembah kami.' Dikatakan (kepada mereka), 'serulah olehmu sekutu-

sekutu kamu', lalu ruereka nxenyerunla, maka sekutu-sekutu itu tidak
mentperkenankan (seruan) nzreka dan mereka melihat azab. (Mereha

ketika itu berheinginan) kiranya dahulu mereka menerima petunjuk.

Dan (ingatlah) hari (di zaaktu) AllLh menyeru mereka, serala berkata,

Apakah jautabanmu kepada para rasul?' Maka gelaplah bagi mereka

segala rnacanl alasan pada hari it4 karena itu mereka tidak saling
nlenanla.'" (QS. al-Qashash lze)z az-ea)
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"Kentudian tiadalah fitnah mereka, kecuali mengatakaq 'Dem.i AUA\

Tuhan kami, tiadalah kami mempersekutukan AilAh.' Lihatlah,

bagaimana mereka telah berdusta terhadap diri mereka sendiri dan

htlanglah daripada mereka sembahan-sembahan yang dahulu mereka

ada-adakan " (QS. al-An'im 16):23-z+)

w?,
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"(Ingatkh) hari (ketika) mereka semua dibangkitkan All6h lalu

mereka bersumpah kepada-Nya (bahtua mereka bukan orang musyrik)

sebagaimana mereka bersumpah kepadamu dan mereka menyangka

bahzaa sesungguhnya mereka akan memperoleh suatu (manfaat).

Ketahuilah bahwa sesungguhnya merekalah orang-orang pendusta."

(QS. al-MujAdilah [5sJ: ta)

Maka apakah tidak dalam keadaan yang lain? Sebagaimana yang

dikatakan oleh Ibnu Abbts dalam jawaban mengenai itu dalam

sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh al-BukhAri darinya kepada

orang yang bertanya kepadanya mengenai hal yang seperti itu?

Demikianlah firman AIah Ta'dla,



i An-Nih6yatu fr al-Fit6ni wa al-Mal6himi

-t5ll l3jr! *=, ol;6r* j? # Ui,
ui,lI: 'ut-*\;r<t;) t ii 13,;g: (Ai * 6iV

.F<=;, bi;e4 i6
U.p$61fi*|1

t ./

J .-,J"[ u -f-J.tt
)4

_ j _., I _

i'r"nrlJ Ul lL',YJ9.J

t1l

t t-iJ9(in l'\-,'

"at*

u?

- l- .=-.. Ut - i

,rtJ3i O #ra",* <=,,

,i7
4jJl

t-ia#stA t-u.#l;
t.,

J+ riJ

1$ra

\E.,dxJ-"ri O*S*U

{r ilr {1 i- at))

.t (
L!l

I

.i'
ele

"Sebagian dari mereka menghadap kepada sebagianyang lain berbantah-

b antahan. Pengi kut-p engihut me re ha berk ata ( k e p adap emimp in-p e m imp i n

mereka), 'Sesungguhnya kamulahyang datang kepada kami dari kanan.'

Peminpin-perni.mpin mereka menjawab,'sebenarnya kamulah yang

tidak beriman. Dan sekali-kali kami tidak berkuasa terhadapmu, bahkan

kamulah kaum yang melampaui batas. Maka pastilah putusan (azab)

Tuhan kita menimpa atas kita;sesungguhnla kita akan merasakan (azab

itu). Maka kami telah menyesatkan kamu, sesungguhnya kami adalah

orang-orang Stang sesat.' Maka sesungguhnya mereka pada hari itu
bersama-sama dalam azab. Sesungguhnjta demikianlah Kami berbuat

terhadap orang-orang yang berbuat jahat. Sesungguhnjta mereka dahulu

apabila dikatakan kepada mereka, 'Laa ilaaha illallah' (Tiada llah
yang berhak disembah melainkan AIIAD mereka menyombongkan diri.
dan mereka berkata, :4?akah sesungguhnla kami harus meninggalkan

se sembahan- se semb ahan kami karena seorang penjtair gila?' S ebenarrujt a
7

)

Rahasia Akhirat

ia (Muharnmad) telah datang membawa kebenaran dan membenarkan

raul-rasul (sebelumrya) " (QS. ash-ShAffht 137):27-37)
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"Dan mereka berkata,' Kapankah Qery adtnya)j anj i ini (Hari Berbangkit)

jika kamu adalah orang-orang yang benar?' Mereka tidak menunggu

melainkan satu teriakan saja yang akan membinasakan mereka ketika

mereka sedang bertengkar Lalu mereka tiada kuasa membuat suatu

wasiat pun dan tidak (pula) dapat kembali kepada keluarganya. Dan

ditiuplah sangkalala, maka tiba-tiba mereka keluar dengan segera

dari kuburnla (menuju) kepada Tuhan mereka. Mereka berkatq Aduh

celakalah kami! Siapakah yang membangkitkan karui dari tempat tidur

kami (kubur)?' Inilah yang dijanjikan (Tuhan) Tang Maha Pemurah

dan benarlah Rasul-rasul-(Nya). Tidak adalah teriakan itu selain sekali

teriakan saja, maka tiba-tiba mereka semua dihumpulkan kepada Kami.

!
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Maka pada hari itu seseorang tidak akan dirugikan sedikitpun dan
kamu tidak dibalasi, kecuali dengan apa yang telah kamu kerjakan."
(QS. Yisin [ee]: 48-54)
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"Dan pada hari terjadinya Kiamat, di hari itu mereka (manusia)

b ergo long- go longan. A dapun orang- orangy ang berintan danmengerj ak an
amal shalih, maka mereka di dalam taman (surga) bergembira. Adapun
orang-orang yang kafr dan mendustakan ayat-ayat Kami (al-eur'an)
serta (mendustakan) menemui hari akhirat, maka mereka tetap berada di
dalam siksaan (neraka)." (QS. ar-Rffm [so]; r+-re)
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"Oleh karena itu, hadapkanlah wajahmu kepada agama yang lurus
(Islam) sebelum. datang dari Alldh suatu hari yang tak dapat ditotak
(kedatanganrya). Pada hari itu mereka terpisah-pisah. Barangsiapa

itang kafir maka ia sendirilah yang menanggung (akibat) hekaftrannya

itu; dan barangsiapa yang beramal shalih maka untuk diri mereka

sendirilah mereka menyiapkan (tempatyng menyenangkan).', (eS. ar-
Rffm [so]:4s-44)
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" Dan p ada hari terj adiny a Kiamat, orang-orang lang berdos a bersum.pah,

'Mereka tidak berdiam (dalam kubur) melainkan sesaat (saja).' Seperti

demikianlah nureka selalu dipalingkan (dari kebenaran). Dan berkata

orang-oranglang diberi ilrnu pengetahuan dan keimanan (kepada orang-

orang lang kofir), 'Sesungguhnya kamu telah berdiam (dalam kubur)

menurut ketetapan Alkh sampai Hari Berbangkit, maka inilah Hari
Berbangkit itu tetapi kamu selalu tidak meyakin(nya).' Maka pada hari
itu tidak bermanfaat (kgt) bagi orang-orang yang zalim permintaan

uzur mereka dan tidak pula mereha diberi kesempatan bertobat lagi."
(QS. ar-Rffm [so]: 55-57)
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"Dan (ingatlah) hari (yang di waktu itu) Alldh mengumpulkan mereka

senxuanya kemudian AilAh berfirman kepada rnalaikal ) pakah mereka

ini dahulu menyembah kamu?' Malaikat-malaikat itu menjazuab,

'Mahasuci Engkau. Engkaulah pelindung kami, bukan mereka, bahkan

mereka telah menyembahjin, kebanyakan mereka beriman kepadajin itu.'
Maka pada hari ini sebagian kamu tidak berkuasa (untuk memberikan)

kernanfaatan dan tidak pula kemudharatan kepada sebagian yang lain.
Dan Kami katakan kepada orang-orang yang zalim, 'Rasakanlah

olehmu azab neraka yang dahulunya kamu dustakan itu.'" (QS. Sabfl'

ls+):40,-42)
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"Hai manusiq bertakutalah kepada Tuhanmu dan takutilah suatu hari
yng (pada hari itu) seorang bapak tidak dapat menolong anaknya

dan seorang anak tidak dapat (pula) menolong bapaknjta sedikitpun.

Sesungguhnya janji AilAh q4akh benar, maka janganlah sekali-kali

kehidupan dunia mem.perdayakan kamu danjangan (pula) penipu (setan)

memperdayakan kamu dalam (menaati) AllAh." (QS. LuqmAn [sr]:
33)
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"Sesungguhnla pada yang demikian itu benar-benar terdapat pelajaran

bagt orang-orang yang takut kepada azab akhirat. Hari Kiamat itu

adalah suatu hari yang semua manusia dikumpulkan untuk (menghadapi)

nya dan hari itu adalah suatu hari yang disaksikan (oleh segala

makhluk). Dan Kami tiadalah mengundurkannla, melainkan sampoi

waktu yang tertentu. Di kala datang hari it4 tidak ada seorang pun

yang berbicara, melainkan dengan izin-Nya, maha di antara mereka ada

yang celaka dan ada yang berbahagia. Adapun orang-orang yang celaka,

maka (tempatnya) di dalam neraka, di dalamnya mereka mengeluarhan

napas dan menarikn1a dengan (merintih). Mereka kekal di dalamnya

selama ada langit dan bumi, kecuali jika Tuhanmu menghendaki yng
(k*). Sesungguhnla Tuhanmu Mahapelaksana terhadap apayang Dia
dikehendaki. Adapun orang-orang yng berbahagiq maka tempatnya di
dalam surga, mereka kekal di dalarunya selama ada langit dan bumi,

kecuali jiha Tuhanmu menghendaki (yang lain), sebagai karunia yang

tiada putus-putusn1a." (8S. Hffd [t r]: ro3-ro8)
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"sesungguhnjta Hari Keputusan adalah suatu zvaktu yang ditetapkary

yaitu hari (yang pada zaaktu itu) dittup sangkahala lalu hamu datang

berkelompok-kelompok dan dibukalah langtt, maka terdap atlah beberapa

pintu, dan dij alankanlah gunung-gunung nlaka ia meni adifatamorgana.

Sesungguhnya neraka jahanam itu (padanya) ada tempat pengintai,

lagi menjadi tempat kembali bagi orang-orang lang melampaui batas.

Mereka tinggal di dalamnya berabad-abad lamanya. Mereka tidak

merasakan kesejukan di dalamnya dan tidak (pula rnendapat) minuman,

selain air yang mendidih dan nanah, sebagai pembalasan yang setimpal.

Sesungguhya mereka tidak takut kepada hisab dan mereka mendustakan

ajtat-ayat Kami dengan sebenar-benarnya. Dan segala sesuatu sudah

Kami catat dalam suatu kitab. Karena itu, rasakanlah. Dan kami

sekali-kali tidak akan menambah kepada kamu selain daripada azab.

Sesungguhnya orang-orang lang bertakwa mendapat kemznangan,

$aitu) hebun-kebun , buah anggur, gadis-gadis remaja yng sebaya, dan

gelas-gelas yang penuh (berisi minuman). Di dalamnya mereka tidak

mendengar perkataan yang sia-sia dan tidak (pula perkataan) dusta.

Sebagai balasan dari Tuhanmu dan pemberian yang cukup barytak,

Tuhan yang memelihara langit dan bumi serta apa yang ada di antara

keduanjta; Tang Maha Pemurah. Mereka tidak dapat berbicara dengan

Dia. Pada hari, ketika ruh dan para malaikat berdiri bershaf-shaf,

mereka tidak berkata-kata, kecuali siapayang diberi izin kepadanya oleh

Tuhan Tang Maha Pemurah dan dia mengucapkan kata lang benar.

Itulah hari yang pasti terjada Maka barangsiapa ltang menghendaki,

niscaya dia menempuh jalan kembali kepada Tuhanryta. SesungguhnYa

Kami telah memperingatkan kepadamu (hai orang kafir) siksa yng
dekat, pada hari manusia melihat apa itang telah diperbuat oleh kedua

tangannjta dan orang kafir berkata, Alangkah baiknya sekiranita aku

dahulu adalah tanah.'" (QS. an-Nabfl' [zs]: rz-+o)

,*1,tSii ?r,li rib €, U;; ;ai;1i turi tit'. i'?-v....v\a,

t. , tlrGr9't>/+> rili (::i {rbL 3t:,4i'il, t:i *^--
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'Apabila matahari digulung, apabila bintang-bintang berjatuhan,

apabila gunung-gunung dihancurkan, apabila unta-unta lang
bunting ditinggalkan (tidak dipedulikan), dan binatang-binatang liar
dikumpulkan, ap abila lautan dip anas kan, ap abila ruh-ruh dipertemukan

(dengan tubuh), apabila bayt-bayi wanita yng dikubur hidup-hidup

ditanya karena dosa apakah dia dibunuh apabila catatan-catatan (amal

perbuatan manusia) dibukq apabila langit dilenyapkan, apabila neraka

jahim dinyalakan, dan apabila surga didekatkan, maka tiap-tiap liwa
akan mengetahui apa yng telah dikerjakanry,r." (QS. at-Takwir

[8 t]: 1-14,)
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'Apabila langit terbelah, apabila bintang-bintang jatuh berserakan,

ap abila lautan dtj adi k an me luap dan ap abila kuburan- kuburan di b ongk ar,

maka tiap-tiap jizaa akan mengetahui apa yang telah dikerjakan dan

yng dilalaikannya. Hai manusia, apakah yng telah memperdalakan

hamu (berbuat durhaka) terhadap Tuhanmu Tang Maha Pemurah.,

Tang telah menciptakan kamu lalu men1empurnakan kejadianmu dan

menjadikan (susunan tubuh)mu seimbang. Dalom bentuk alta saja yang

Dia kehendaki, Dia men)usun tubuhmu. Bukan hanya durhaka saja,

bahkan kamu mendustakan llari Pembalasan. Padahal sesunggthnla

bagi kamu ada (malaikat-malaikat) lang mengazuasi (pekerjaanmu),

(malaikat-malaikat) yang mulia (di sisi AilAh) dan yang mencatat

(pekerjaan-pekerjaanmu itu), mereka mengetahui apa lang kamu

kerjakan. Sesungguhrya orang-orang lang banyak berbakti benar-benar

berada dalam surga yng penuh kenikmatan. Dan, sesungguhnya orang-

orang lang durhaka benar-benar berada dalam neraka. Mereka masuk

ke dalamnya pada hari pembalasan. Dan mereka sekali-kali tidak dapat

keluar dari neraka itu. Tahukah kamu apakah hari pembalasan itu?

Sekali lagi, tahukah apakah hari pembalasan itu? (Taitu) hari (ketika)

seseorang tidak berdaya sedikitpun untuk menolong orang lain. Dan

segala urusan pada hari itu dalam kekuasaan AilAh." (QS. al-Infithffr

laa)z l-le)
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'Apabila langit terbelah dan p atuh kep ada Tuhanny a dan sudah seme stiryt a

langit itu patult; dan apabila bumi diratakan, dan memuntahkan apa

yang ada di dalamrya dan menjadi kosong, dan patuh kepada Tuhannyq

dan sudah semestinla bumi itu patula (pada waktu itu manusia akan

mengetahui akibat perbuatatruya). Hai manusia, sesungguhnya kamu

telah bekerja sungguh-sungguh menuju Tuhanmu, maka pasti kamu

akan menemui-Nya. Adapun orangyang diberikan kitabnya dari sebelah

kanannye maka ia akan diperiksa denganpemeriksaan jtang mudah dan

ia akan kembali kepada kaumnya (j,ang sama-sarna beriman) dengan

gembira. Adapun orang )ang diberikan kitabnjta dari belakang, maka ia

akan berteriak, 'Celakalah aku.' Dan ia akan masuk ke dalam api yang

menyala-nyala (neraka). Sesungguhnya ia dahulu (di dunia) bergembira

il
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di kalangan kaumnya (yang sama-sarna k"fir). Sesungguhnya ia ykin
bahwa ia sekali-kali tidak akan kembali (kepada Tuhannya). (Bukan

demi k i an), y ang b enar, s e s ungguhny a Tuhanny a s e la lu me li hatny a. M ak a

sesungguhnya Aku bersumpah dengan cahaya merah di waktu senja dan

dengan malam dan apayng diselubungirya, dan dengan bulan apabila

jadi purnama! Sesungguhnya kamu melalui tingkat demi tingkat (dalam

kehidupan)." (QS. al-Insyiqffq [s+]: t-ts)

Imdm Ahmad berkata, 'Abdu ar-RazAq meriwayatkan kepada

kami dari AbdullAh bin YahyA ash-Shan'Ani al-QAdhi bahwa

Abdurrahmfln bin Yazid ash-Shan'Ani meriwayatkan kepadanya

bahwa ia mendengar Ibnu 'Umar mengatakan bahwa Rasrilullth

Shallalldhu )4laihi wa Sallam bersabda, 'Barangsiapa ingtn melihat

Hari Kiarnat dengan ntata langsung hendaknya membaca, Apabila

matahari digulun! (QS. at-Takwir [s l]: l), 'A?abila langit terbelali .

(QS. al-Infithdr [sz]: t).'Apabila langit terbelah' (pS. al-InsyiqAq

[s+]: t).' Aku juga berpikir bahwa beliau berkata, 'Dan surat

Hffd.,"

Demikian pula yang diriwayatkan oleh at-Tirmidzi dari AbbAs al-

Anbari, dari Abdu ar-RazAq, juga riwayat Ahmad dari IbrAhim bin

Khalid dari AbdullAh bin Buhair, dari Abdurrahmin bin Yazid,

dari penduduk Sana'a dan ia mengetahui halal dan haram dari

Wahab bin Munabbih, dari'Umar, maka ia menyebutkannya.

Dalam hadits lain disebutkan, "Hfid dan saudara-saudaranya

membuatku beruban." Ayat-ayat mengenai hal ini pun sangat

banyak terdapat dalam ayat-ayat al-Qur'An. Telah kami sebutkan

dalam Kitab Tafsir kami kandungan dari tiap-tiap ayat dari ayat-

ayat ini, yang menunjukkan karakteristik Hari Kiamat, juga dari

hadits-hadits serta atsar yang menjelaskan hal tersebut. Kami

menuangkan di sini dengan kemudahan dari Alldh Ta'Ala serta

pertolongan-Nya.
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Peristiwa Besar yang akan Ter$adi
Pada Hari Berbangkit

ImAm Ahmad berkata, 'Ahmad bin Abdu al-Malik meriwayatkan

kepada kami dari AbdurrahmAn bin Abir ash-Shahbd', dari Ndfi'
AbO Ghalib al-BAhali, dari Anas bin Malik bahwa RasirlullAh

Shallallhhu )4laihi wa Sallam bersabda, 'Manusia dibangkitkan pada

Hari Kiamat dan langit menurunkan air rintik-rintik atas mereka."'

Ahmad meriwayatkan sendiri dan sanadnya tidak bermasalah.

Dalam perkataan beliau, " Air rintik-rintik atas mereka" , mengandung

dua makna.

Pertama, air tesebut adalah air hujan, seperti apabila dikatakan,
"Mereka ditimpa titik air dari hujan." Dan, ia lebih ringan dari
hujan.

Kedua, hal tersebut timbul dari panas yang sangat. Hanya Allah
Yang Mahatahu.

AllAh Ta'Ala telah berfirman,

"Tidahkah orang-orang itu yakin bahzaa sesungguhnya mereka akan

dibangkitkan pada suatu hari jtang besar, (yaitu) hari (ketika) manusia

berdiri menghadap Tuhan semesta alam." (QS. al-Muthaffifin [ss]:
4-6)

Telah disebutkan dalam Shahih bahwa mereka berdiri di dalam

keringat hingga pertengahan telinga mereka. Dalam hadits lain
disebutkan bahwa mereka berbeda-beda sesuai dengan amal

perbuatan mereka, sebagaimana yang telah dijelaskan. Dalam
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hadits Syafaat disebutkan sebagai berikut, " Sesungguhnjta matahart

mendekat kepada para hamba pada llari Kiamat. Maka di antara

mereka ada yang berjarak satu mil dan pada saat seperti itu mereka

berkeringat sesuai dengan amal perbuatan mereka."

ImAm Ahmad berkata, "Qutaibah meriwayatkan kepada kami dari
Abdu alJ{ziz bin Muhammad, dari Tsaur, dari Ab0 al-Ghaits,

dari Abff Hurairah bahwa Ras0lullAh Shallalldhu i4laihi zaa Sallam
bersabda, " Se.sungguhnya keringat pada Hari Kiamat mengalir di
bumi selama tuluh puluh tahun dan sesungguhryta ia mencapai ke mulut

orang-orang, atau hingga telinga mereka." Tsaur ragu-ragu yang
manakah yang beliau ucapkan.

Demikian pula yang diriwayatkan oleh Muslim dari Qutaibah dan

dikeluarkan oleh al-BukhAri dari Abdu al-'Aziz bin AbdullAh, dari
SulaimAn bin BilAl, dari Tsaur bin Zaid, dari SAlim Abff al-Ghaits,

dari AbCr Hurairah ra. seperti itu.

ImAm Ahmad berkata,'Adh-DhahAk bin Mukhallad meriwayatkan
kepada kami dari Abdu al-Hamid bin Ja'far, dari Ubay dari Sa'id bin
'Umar al-AnshAri, ia mengatakan, Aku duduk bersama AbdullAh
bin 'Umar dan Abfi Sa'id, maka salah satu dari keduanya berkata
kepada kawannya, 'sesuatu apa yang telah engkau dengar dari
RasirlullAh Shallalldhu Alaihi wa Sallam yang di sana disebutkan

keringat sampai mana pada orang-orang pada l{ari KiarnatP'

Lalu salah satu dari keduanya berkata, 'sampai ujung telinganya.'
Sementara yang satu lagi berkata, 'Membelenggunya.' Lalu Ibnu
'Umar menggaris. Abfi 'Ashirn menunjukkan dengan jarinya dari
ujung telinganya hingga ke mulutnya. Maka ia berkata, Aku
tidak berpendapat apa-apa mengenai itu kecuali itu adalah sama."'

Ahmad sendiri dan sanadnya bagus lagi kuat.

Ab0 Bakar bin AbCr ad-DunyA berkata, 'Al-Hasan bin 'isA

meriwayatkan kepada kami dari Ibnu al-MubArak, dari
Abdurrahmdn bin Yazid bin JAbia dari Sulaim bin 'Amir, dari

439
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al-Miqddq ibnul-Aswad, ia berkata, Aku rnendengar Ras0lullAh

Shallalldhu Ala.ihi wa Sallam bersabda, 'PacJa Ilari Kiamat matahari

di dekatkan kepada para hamba hinggalarak sdtu atau dua mil.' Sulairn

berkata, Aku tidak tahu dua mil, yang dengan itu tanah diukur

ataukah dua mil yang dengannya mata dicelaki.' Beliau berkata,

'Maka ia didekatkan kepada nlereka, sehingga mereka menladi di
dalam keringat sesuai dengan amal perbuatan mereka. Dari mereka ada

yang keringatnya mencapai kedua tumitnya, ada lang mencapai kedua

lututnya, ada pula yang benar-benar terbelenggu olehnya.' Maka aku

melihat Rasirlullflh ShallailAhu )4laihi wa Sallam rnengisyaratkan

dengan tangnnya ke mulut beliau ketika beliau berkata, 'Benar-

benar terbelenggu okhny a."'

Demikian pula yang diriwayatkan oleh at-Tirmidzi dari Suwaid

bin Nashr, dari Ibnu al-MubArak, ia mengatakan, "Hasan shahih."

Dikeluarkan oleh Muslim dari al-Hakam bin M0sA, dari YahyA bin

Hamzah, dari lbnu JAbir seperti itu.

Ibnu al-MubArak mengatakan dari Malik bin Mighwal, dari
'UbaidullAh ibnul-AizAr, ia mengatakan, "Sesungguhnya telapak

kaki pada Hari Kiamat seperti anak panah di dalam tabung

tempat anak panah. Maka orang yang bahagia adalah orang yang

mendapatkan tempat untuk kedua telapak kakinya. Sesungguhnya

matahari didekatkan dengan kepala mereka hingga di antara ia dan

kepala mereka -ia berkata- satu mil, atau dua mil dan panasnya

bertambah sembilan puluh sernbllan kali lipat."

Al-Walid bin Muslim mengatakan dari Abir Bakar bin Sa'id dari

Mughits bin Sumy, ia mengatakan, "Matahari berada di atas kepala

mereka beberapa lengan. Lalu pintu-pintu jahanam dibuka, maka

berembuslah anginnya kepada mereka, serta angin panasnya

dan embusannya keluar kepada mereka sehingga mengalirlah

sungai dari keringat mereka, yang lebih busuk daripada bangkai.

\., Sementara orang-orang yang berpuasa, mereka berada di taman-

t 
tu-u" mereka di bawah naungan 'Arasjtl'

Rahasia Akhirat 441

Al-Hifizh AbO Bakar al-Bazzdr berkata, "Muhammad bin Mansh0r

ath-Thabari meriwayatkan kepada kami dari Abdu al-WahAb bin

AthA', dari al-Fadhal bin 'tsA ar-RuqAsyi, dari Muhammad ibnul-
Munkadir dari JAbir bahwa RasfilullAh Shallalldhu i4laihi u.ta Eallam

bersabda, 'Sesungguhnya keringat pastilah mendatangi seseorang di
tem.pat berdiri, hingga ia berkata, 'Wahai Tuhan, Engkau mengirimku

ke neraka adalah lebih ringan bagiku daripada apa lang sedang aku

dapati.' Sementara ia tahu apa jtang ada di dalamnya yaitu azab lang
sangat pedih."' Sanadnya lemah.

Naungan Allah pada Hari Kiamat

Telah disebutkan dalam Shahih dari hadits yang diriwayatkan

dari Ab0 Hurairah bahwa RasfilullAh ShallailAhu i4laihi wa Sallam

bersabda, '71juh orang yang Alldh menaungi mereka dalam naungan-

N1a pada hari jtang tidak ada naungan selain dari naungan-Njta."

Dalarn sebuah riwayat disebutkan, "Naungan Arasy-Nya. ImAm

yang adil, seorang pemuda jtang tumbuh dalam ibadah kepada AilAh,

seorang laki-laki yng hatinya tertaut dtngan masjid apabila ia keluar

rlarinya hingga ia kembali ke sanq seorang laki-laki yang dipanggil

oleh seorang wanita jtang memiliki kedudukan dan kecantikan tapi

ia berkatq 'Sesungguhnya aku takut kepada AilAh.' Dua oran€{ lang
saling mencintai kerena Alldh berkumpul di atas itu dan berpisah di atas

itu. Seoranp; laki-laki yng bersedekah dan menjtembunyikannya hingga

tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfokkan oleh tangan

kanannya."

Imdm Ahmad berkata, "Hasan dan YahyA bin IshAq meriwayatkan

r.cpada karni dari Ibnu Luhai'ah, dari Khalid bin Abff 'ImrAn, dari

al-QAsinr dari 'Aisyah dari Rasirlulldh Shaltaltdhu Ataihi ztLa Sallam,

beliau bersabda, 'Apahah kalian tahu siapakah orang-orang lang
bersegera menulu naungan Alldh pada l{ari KiarLal?' Mereka berkata,

AUeh dan Rasul-Nya lebih mengetahui.' Beliau berkata, 'laitu
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orang-orang yang apabila diberi kebaikan maka ia menerimanya; dan

apabila diminta maka ia memberikannya dan ia menghukumi manusia

sebagaimana hukum mereka pada diri mcreka sendiri." Ahmad sendiri,

dalam sanadnya terdapat Ibnu Luhai'ah dan ia diragukan serta

Syaikhnya tidak terkenal.

Semua ini menunjukkan manusia berdiri di tempat yang sempit,

terjepit lagi penuh kesulitan kecuali bagi orang yang diberi

kemudahan oleh All6h. Maka kita memohon supaya Alleh memberi

kemudahan bagi kita pada saat itu dan supaya Allah meluaskan

tempat itu bagi kita. AUah Tb'6la berfirman,

)$:o;e 4#tijr;';t'-il ,stu ,St. P i;:t
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"Dan Kami kumpulkan seluruh manusia, dan tidak Kami tinggalkan

seorang pun dari mereka." (QS. al-Kahfi [ra]: *Z)

ImAm Ahmad berkata, "Yazid meriwayatkan kepada kami dari al-

Ashbagh dan ia adalah Ibnu Zaid, dari Tsaur bin Yazid, dari KhAlid

bin Ma'dAn dari Rabi'ah dan ia adalah Ibnu Amr0 al-Jarasyi asy-

SyAmi, ia mengatakan, Aku bertanya kepada 'Aisyah, Apa yang

d ikatakan oleh Ras fr Iu llith S ha llailAhu A la i hi ul a S allarn keti ka bel i au

bangun di tengah malam dan dengan apa beliau membukanya?'

'Airyul, berkata,'Beliau bertakb;;Epuluh kali, bertahmid sepuluh

kali, dan bertahlil sepuluh kali, kemudian berkata, 'Ta AilAh

ampunilah aku, berilah aku petunjuk, dan berilah rezeki (sepuluh

kali).' Remudian berkata, 'Ta Alldh aku berlindung kepada-Mu dart

kesempitan Hari Kiaruaf."' Demikianlah yang diriwayatkan oleh an-

NasAi dalarn kitab F'i al-Taum uta al-Lailah dari Ab0 DAwud al-

HarAni, dari Yazid bin HArirn dengan sanad seperti itu dan di sana

\ disebtrtkan , " Dari sentpitnjta tempat berdiri pada Hari Kiamat."

*1
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Abir Bakar bin Ab0 ad-DunyA berkata, "Muhammad bin QudAmah
meriwayatkan kepada kami dari Ya'q0b bin Salamah al-Ahmar,

ia mendengar Ibnu as-SimAk mengatakan, Aku mendengar Abfr

Wa'idh az-Zdhid berkata, 'Orang-orang keluar dari kubur mereka

dan berharap dalam kegelapan selama seribu tahun. Sementara

bumi pada hari itu semuanya adalah air. Sesungguhnya orang yang

bahagia adalah yang mendapatkan tempat berpijak bagi kedua

telapak kakinya."'

Ia mengatakan, "HAr0n bin SufyAn meriwayatkan kepada kami

dari lbnu Nufail, dari an-Nadhar bin Arabi, ia mengatakan,

'Diriwayatkan kepadaku bahwa manusia ketika mereka keluar dari

kubur mereka, syiar mereka adalah, "'Tidak ada Tuhan melainkan

AUah.' Sementara kalimat pertama yang diucapkan oleh orang

yang baik dan yang jahat dari mereka adalah, 'Wahai Tuhan kami,

kasihanilah kami."'

Hamzah ibnul-Abbis meriwayatkan kepada karni dari Abdullth

bin 'UtsmAn, dari Ibnu al-Mub0rak, dari Sufy6n, dari SulaimAn,

dari AbO Shalih, ia mengatakan, "Sampai kepadaku bahwa manusia

dikumpulkan begini. Ia menundukkan kepalanya dan meletakkan

tangan kanannya di atas pergelangan tanfian kirinya."

'Usmah ibnul-Fadhal meriwayatkan dari YahyA bin Yahyt, dari al-

Mu'tamir bin SulaimAn dari ayahnya, ia berkata,'Aku mendengar

Yas6r asy-Sydmi berkata, 'Orang-orang keluar dari kubur mereka

semuanya dalam keadaan bingung, maka seseorang menyerukan

kepada mer eka,' H ai hamba-hamba-Ku, tiada ke khazaatiran terhadapmu

pada hari ini dan tidak pula kamu bersedih hati; (QS. az-Zukhruf

I+s]: oa). Maka semua makhluk senang dan menginginkan itu,

maka diteruskan dengan, 'Taitu orang-orang yang beriman kepada

ayat-ayat Kami dan mereka dahulu adalah orang-orang yang berserah

diri) (QS. az-Zukhruf l+s):69). Maka dengan itu putus asalah

makhluk selain orang Islam."

443
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Kabar Gembira bagi Mereka yang Beriman

Diriwayatkan dari hadits AbdurrahmAn bin Zaid bin Aslam
dari ayahnya dari Ibnu 'Umar, ia mengatakan bahwa Ras0lullAh

Shallalldhu Alaihi wa Sallam bersabda, "Tidaklah ada keburukan

bagi ahli 'LA ilAh ilh AllAh' dalant kubur mereka dan tidak pula pada

Hari Kebangkitan mereka. Seolnh-olah aku dan ahli 'Ld ihh illA AllAh'
mengibaskan debu dari kepala mereka dan berkata, 'segala puji milik
Alldhyng menghilangkan kesedihan dari kami;"

Saya berpendapat bahwa ia mempunyai saksi dari Al-Qur'an yang
agung. Allah Ta'dla berfirman,

"a:34 y;* :rryii 7Ai * fri J4- O"fi Ll
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" Orang-orang lang telah ada untuk mereka ketetapan jtang baik dari
Kami, mereka itu dtjauhkan dari neraka. Mereka tidak mendengar

sedikitpun suara api neraka dan mereka kekal dalatn menikmati apa Jang
diingini oleh mereka. Mereka tidak disusahkan oleh kedahryatan yang

besar (pada Hari Kiamat) dan m.ereka disambut oleh para mahikat.

(Malaikat berkata), 'Inilah harinLu ytng telah drjanjikan kepadamu.'

(Tartu) parla hari Kami menggulung langit .;ebagai.mana menggttlurLg
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lembaran-lembaran kertas. S ebagaintana Kami telah memulai penciptaan

pertama begitulah Kami akan mengulanginla. Itulah janji yng pasti

K arui t e p ati, s e s ung p;u hny a K am il a h I an p; a k a n n Le la k s an a k anny a." (QS.

al-Anbiyfl' lzt)z ro l-rotl)

AbCr Bakar bin AbO ad-Dunyd berkata, 'AbCr Hafbh ash-Shifhr

meriwayatkan kepada kami dari Ja'far bin SulaimAn, dari IbrAhirn

bin 'isA asy-syukri bahwa ketika seorang mukmin dibangkitkan

dari kuburnya ia disambut oleh dua malaikat, yang salah satu dari

keduanya membawa baki yang terdapat air dingin dan kasturi.

Sementara yang lain membawa gelas dari gelas-gelas surga

yang di dalamnya terdapat minuman. Maka tatkala ia keluar dari

kuburnya, malaikat mencampurkan air dingin dengan kasturi dan

memercikkannya kepadanya. Sementara yang lain menuangkan

minuman baginya dan memberikannya kepadanya lalu ia pun

meminumnya. Maka ia tidak haus lagi setelah itu selama-lamanya

hingga ia masuk surga. Sementara orang-orang durhaka -kita
berlindung kepada Allah- maka Allah berfirman,

:y-J ';i";i t1;),; ';i J^?:' , li i, * & ut
JJi * *rW df ,a=:,

VlV l:l ,';> r-E.,. . \-> \-,
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'Barangsiapa )ang berpaling dari pengajaran (Tuhan) Tang Maha

Pemurah (al-Qur'an) Kami adakan baginjta setan (jtang menyesatkan).

Maka setan itulah yang menjadi teman yang selalu menyertainla.

Sesungguhnla setan-setan itu benar-benar menghalangi mereka dart
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lalan yang benar dan mereka menjtangka bahwa mereka mendapat

petunjuk. Sehingga apabila orang-orang jtang berpaling itu datang

kepada Kami (di Hari Kiamat), ia berkata, )4duhai, semoga (jarak)

antara aku dan kamu .seperti jarak antara timur dan barat, maka setan

itu adalah sejahat-1ahat teman (lang menyertai manusia).' (Harapanmu

itu) sekali-kali tidak akan memberi rnanfaat kepa.damu di hari itu karena

kamu telah menganiaya (dirimu sendiri). Sesungguhnla kamu pantas

bersama-sama dalam azab itu."' (QS. az-Znkhruf l+s): s6-gg)

Telah kami sampaikan di dalam Tafsir bahwa orang kafir ketika
bangun dari kuburnya, setan menggandeng tangannya dan

mengikutinya serta tidak meninggalkannya hingga keduanya

dilempar ke dalam neraka. AUah Ta'Ah berfirman,

rii,) :!,(li'rrn: 4;1 r'6
.,
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"Dan datanglah tiap-tiap diri, bersama dengan ia seorang malaikat

penggiring dan seorang malaihat penyaksi;' (QS. Qaf lbo): zt)

Yaitu, malaikat yang menggiring ke Mahsyar dan yang lainnya
bersaksi atasnya. Hal ini umum, bagi orang-orang yang baik dan

bagi orang-orang jahat. Semuanya menurut keadaan masing-
masing,

_ ,t ,r
,=!, +G ieJt

" Sesungguhnya kamu berada dalam keadaan lalai dari (hal) ini,

maka Kami singkapkan darimu tutup (yang menutupi) matamu, maka

penglihatanmu pada hari itu sangat tajam)' (QS. Qaf l5o): zz)

x
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"'Lemparkanlah olehmu berdua ke dalam neraka sernua orang lang
sangat ingkar dan keras kepala, yang sangat enggan melakukan

kebajihara nulanggar batas lagi ragu-rag4lang nlenlembah sembahan

yng lain beserta AllAh maka lemparkanlah ia ke dalam siksaan lang
sangat.' (Setan) lang mery)ertai ia berkata (puld), 'Ta Rabb hami, aku

tidak mtnyesatkannya tetapi ialah yang berada dalarn kesesatan lang
jauh.' AllAh berfirma4 'Janganlah engkau bertengkar di hadapan-

Ku, padahal sesungguhnya Aku dahulu telah mzmberikan ancarnan

kepadamu. Keputusan di sisi-Ku tidak dapat diubah dan Aku sekali-hali

tidak mznganiaya hamba-hamba-Ku.' [Dan ingatlah akanJ hari (lang

pada hari itu) Kami bertanya kepada jahanam, Apakah kamu sudah

penuh' Dia menjazuab,'Masih adakah tambahan?"' (QS. Qaf [5o]:
244o)
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Yaitu, sangat kuat. Allih berfirman,
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Balasan bagi Mereka yang Menolak Kebenaran

Inr0m Ahmad berkata, "YahyA bin Sa'id at-QaththAn meriwayatkan
kepada kami dari al-'AjlAn, dari Amrfr bin Syu'aib, dari ayahnya,

dari kakeknya, dari Ras0lullAh Shallalldhu )4laihi ua Sallam, beliau
bersabda, 'Orang-orang som.bong dikumpulkan seperti semut kecil

dalam rupa manusia. setiap benda-benda kecil menjadi lebih tinggi dari
mereka, hingga mereka masuk ke dalam penjara di dalam jahanam yang
disebut BAbs, maka api lebih tinggi dari mereka. Lalu mereka diberi
m.inum dari tanah liat dan lum.pur saripati dari penduduk neraka."'

Diriwayatkan oleh ImAm at-Tirmidzi dan an-NasAi, semuanya dari
Suwaid bin Nashr, dari AbdullAh ibnul-Mubdrak, dari Muhamrnad
bin AjlAn seperti itu. Dan Imdm at-Tirmidzi mengatakan bahwa
status hadits tersebut adalah hasan.

Al-HAfizh AbO Bakar al-Bazzdr berkata, "Muhammad bin'UtsmAn
al-'Uqaili meriwayatkan kepada kami, dari Muhammad bin
Rtsyid, dari Muhammad bin Amrff, dari Abfi Salamah, dari Ab0
Hurairah bahwa RasfilullAh Shallalhhu i4laihi wa Sallambersabda,
'Orang-orang sombong dikum.pulkan dalam rupa semut kecil pada Hari
Kiamat."' Kemudian ia mengatakan, "Muhammad bin 'Utsm6n

sendiri meriwayatkan sendiri dari Syaikhnya."

AbO Bahar bin AbO ad-Dunyd mengatakan dalam Kitab AhwAl al-

Qiydmah, 'AbdullAh bin Amrff al-Jasyami meriwayatkan kepada

kami, dari Yahyfl bin Sa'id, dari FIi.ryim, dari QatAdah, dari al-
Hasan, dari '[mrffn ibnul-]Iashin bahwa Rasfflullbth Shatlalldhu
i4laihi wa Sallam ketika itu ada dalam suatu perjalanannya. Lalu
beliau mendekat di antara para satrabatnya, maka beliau berteriak
dengan kedua ayat ini,
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'Hai manusia, bertakutalah kepada Tuhanruu. Sesungguhnya

kegoncangan Hari Kiamat itu adalah suatu kejadian lang sangat besar

(dahsyat). (Ingatkh) pada hari (ketika) kamu m.elihat kegoncangan

itu, lalailah senxua wanita yang tnenyusui anaknya dari anak itang

disusuinjta dan gugurlah segala kandungan wanita yang hamil. Kamu

lihat manusia dalam keadaan mabuk, padahal mereka sebenarnya tidak

mabuk, tetapi azab Alldh itu sangat heras; (QS. al-Hajj laa)z r-a)

Ketika para sahabat mendengar itu, mereka pun memacu

tunggangan rnereka dan mereka mengetahui ada sesuatu yang

hendak beliau katakan. Maka tatkala mereka beristirahat di sekitar

RastrlullAh Shatlallilhu Alaihi wa Sallam, beliau bersabda, 'A?akah

kalian tahu hari apakah itu? Taitu hari dimana Adam dipanggtl.

Tuhannya memanggilnya dan berkata, 'Utuslah ke neraka!' Adam pun

berkatq 'Lalu apakah utusan neraka?' AilAh berkata,'Dari setiap seribu,

sembilan ratus sembilan puluh sembilan he neraka dan satu ke surga."

Para sahabat bersedih hati dan putus asa hingga tidak terlihat

satu tawa pun dari mereka. Ketika Ras0lullAh ShallailAhu Alaihi

wa Sallam melihat hal tersebut, beliau bersabda, 'Ketahuilah dan

bergembiralah kalian! Demi Zat lang jiwa Muhammad berada dalam

genggaman-Nyo. Sesungguhnya iumlah kalian (yang masuk neruka

dibandingkan) dua ciptaan lain tidak ada apa-apanya sama sekali,

masih lebih banyak fajitj dan Maifij serta orang yang telah mati dari

bani Adam dan bani lblis.' Maka hilanglah kesedihan mereka. Kenrudian

beliau berkata, 'Ketahuilah dan bergembiralah! Demi Zat itang.jiwa
Muhammad berada dalam genggaman -Nya. Tidaklahiumlah kalian
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ini di antara seluruh manusia kecuali seperti tahi lalat rti pinggang untq
atau seperti warna belang pada lengan binotang tunp;gangan.,,,

Telah diriwayatkan oleh at-Tirmidzi dan an-Nasai yang semuanya
dari Muhammad bin Bisyar Band6r, dari yahya bin Sa'id al-eathdn.
At-Tirrnidzi berkata, "Hasan shahih.,,

oleh karena itu, ketika manusia bangkit dari kubur, mereka
mendapati bumi tidak seperti bumi ketika mereka meninggalkannya.
Gunung-gunungnya telah hancur, bukit-bukitnya telah hilang,
dan suasananya telah berubah. sungai-sungainya telah berhenti,
lenyaplah pohon-pohonnya, dan lautannya telah dipanaskan. Telah
sama hamparan dan tempat-tempat tingginya. Kota-kota dan desa-
desanya telah hancur.

Bumi telah bergoncang dengan goncangannya dan bumi
mengeluarkan bebannya. Maka manusia berkata, .Ada 

apa
dengannyaP" Demikianlah, langit-langit pun telah diganti,
bintang-bintangnya berjatuhan dan berserakan. Dua tepi langit
telah terbelah dan penjuru-penjurunya telah sobek. sedangkan
malaikat-malaikat telah berdiri di segala penjurunya. Matahari dan
bulannya terjadi gerhana dan saling bertemu di tempat yang sama
yang kemudian keduanya tergulung dan terlempar; sebagaimana
yang disebutkan di dalam hadits yang akan kami sampaikan dalam
pembahasan neraka-neraka yang seolah-olah keduanya adalah
luapan yang membuat tercengang.

Ab0 Bakar bin Ayydsy -".,*u,uiurrt-ahwa lbnu Abb6s berkata,
"Manusia keluar dan menyaksikan bumi yang bukan bumi yang
telah mereka tinggali. Juga keluar kepada manusia yang bukan
manusia yang telah mereka kenali." Kemudian tbnu Abbis
membuat perumpamaan dengan perkataan seorang penyair,
"orang-orang bukanlah orang-orang yang kalian telah mengenali
mereka. Pun rumah bukanlah rumah yang dahulu engkau sangat
mengenalnya."I

)
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AUah Ta'Ah telah berfirman,

b
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"(Taitu) pada hari (ketika) bumi diganti dengan bumi yng lain dan

(demikian pula) langit. Mereka semuany a (di padang M ahsyar) berkumpul

menghadap ke hadirat Alldh Tang Maha Esa lagt Mahaperkasa;' (QS.

Ibrf,him [t+]: +s)
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'A?abila langit telah terbelah dan menjadi merah mawar seperti

(kilapan) mtnyak, maka nikmat Tuhan kamu yang manakahyang kamu

dustakan?" (QS. ar-Rahmin [55]: 3?-cs)
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"Maka pada hari itu terjadilah Kiamat dan terbelahlah langit, karena
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penjuru langit. Pada hari itu delapan orang malaikat menjunjung Arayt
Tuhanmu di atas (kepala) mereka. Pada hari itu kamu dihadapkan

(kepada Tuhanmu), tiada sesuatu pun dari keadaanmu yang tersembunyi

(bagi Alldh) " (QS. al-Hflqqah [oe]: rd-l8)

. .,L t .c. , .
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"Apabila matahari digulung;'(QS. at-Takwir [8r]: l)

d,.t,>$Li :t:*li t;1

"Apabila langit terbelah;' (QS. al-Infithir [az]: r)

Telah disebutkan dalam Shahihain dari hadits Abfi Hffzim, dari
Sahal bin Sa'id, dari Ras0lulldh Shallalhhu Alaihi ua Sallambahwa
beliau bersabda, "Manusia dikumpulkan pada Hari Kiamat di atas

bumi berwarna putih seperti roti yng bersih. Di sana tidak ada tanda

bagi seseorang."

Muhammad bin Qais dan Sa'id bin Jubair berkata, "Bumi diganti
dengan roti putih. Orang mukmin memakannya dari bawah kedua

telapak kakinya."

Al-Amasy meriwayatkan dari Xh{itsamah dari Ibnu Mas'firl,
ia mengatakan, "Bumi semuanyu OJr, Hari Kiamat adalah api,

sementara surga dari belakangnya terlihat gadis-gadis dan gelas-
gelasnya. Manusia terbelenggu oleh keringat yang mencapai tubuh
mereka dan mereka belum dihisab."

Demikianlah yang diriwayatkan oleh al-Amasy, dari al-Mi,h6l,
dari Qais bin Sakan, dari Ibnu Mas'0d, ia mengatakan, "Bunti

diganti dengan bumi yang lain (QS.IbrAhim Ir+]: +s). Bumi seperti
lempengan perak putih yang darah belum pernah tertumpah di

Rahasia Akhirat

sana serta belum pernah satu kesalahan pun dilakukan di sana.

Penglihatan menjadi jeli dan seseoranff yang memanggil pun

terdengar oleh mereka. Mereka tidak beralas kaki dan tidak

berpakaian sebagaimana mereka diciptakan pertama kali. Aku

mengira ia mengatakan, 'Mereka berdiri hingga terbelenggu oleh

keringat."'

hnAm Ahmad berkata, 'Aflhn meriwayatkan kepada kami dari

al-pisirn ibnul-Fadhal, dari al-Hasan 'Aisyah berkata, 'Wahai

RasfilullAh,'bumi diganti dengan bum.i yng lain dan (demikiaru pula)

langif (QS. Ibrdhim [t+]: a8). Lalu dimanakah manusia?' Beliau

bersabda, 'sesungguhrya ini adalah sesuatu lang aku belum pernah

ditanjta tentang itu oleh seseorang dari umatku sebelumnla. Maruusia di

atas Shirdth."' Ahmad sendiri.

Abff Bakar bin Ab0 ad-Dunyt meriwayatkan dari Ali al-Ja'ad,

dari al-pisim ibnul-Fadhal, ia mengatakan, 'Aku mendengar al-

Hasan berkata,'Aisyah berkata, ....."', dan menyebutkan kelanjutan

hadits.

QatAdah meriwayatkan dari Hisfln bin BilAl al-Muzni, dari'Aisyah

seperti itu.

Ibnu Ab0 ad-Dunyd berkata, 'Abdutlth bin Jarir al-'Utuli

meriwayatkan kepada kami dari Muhammad ibnush-Shayarfi, dari

al-Fadhal bin Ma'r0[, dari Bisyar bin Harb, dari Ab0 Sa'id, dari
'Aisyah, ia mengatakan, 'Ketika Ras0lullAh Shallatldhu Alaihi wa

Sallam meletakkan kepalanya di pangkuanku, aku menangis. Lalu

beliau mengangkat kepalanya datr berkata, 'Apa yng membuatmu

menangis?' Aku berkata, 'Demi ayahku dan ibuku, aku teringat

firman Allah Ta'dlo
b

d ' ttz I z - ' €:u,b li"ts '>'3iit: ,.F))l ';p.

(E,,-,(.aii *9i
'?t'.lt J'J' ?;



t54 An-Nihiyatu fr al-FitSni wa al-Mal6himi

'(Tanu) pada hari (ketika) bumi diganti dengan bumi yng lain dan

(demikian pula) langit. Mereka s emuanya ( di p adang Mahsy ar) berkunpul
menghadap ke hadirat Alldh Tang Maha Esa lagi Mahaperkasa)' (eS.
Ibrffhim [r+]: +a)

RasfflullAh Shallalhhu Alaihi z.ua Sallam bersabda, 'Manusia pada
uaktu itu di atas jembatan jahanam dan malaikat berdiri dan berkata,
'Tuhan, selamatkanlah, selamatkanlah,' dan di antaranjta ada laki-
laki dan zaanita jtang terpeleset."' Hadits ini gharib dari arah ini dan
Ahmad tidak mengeluarkannya. Juga seseorang dari ImAm enam.

Imdm Ahmad berkata, "Muhammad bin AbO Adi meriwayatkan
kepada kami dari DAwud dari asy-Sya'bi dari Masr0q dari'Aisyah
bahwa ia mengatakan, Aku adalah orang pertama yang bertanya
mengenai ayat ini,

\t:tS L"93i,

g-:r7(ili *gi
'(Taitu) pada hari (kaika) bumi diganti dengan bumi jtang lain dan

( derni kian pula) langit. Mere ka semuany a ( di p adang M ahsy ar) berkumpul

m.enghadap ke hadirat Alld.h Tang Maha Esa lagt Mahaperkasa;' (eS.
Ibrflhim [t+]: +8) \

Aku berkata, 'Dimanakah manusia pada hari itu wahai Rasirlulldh?'
Beliau berkata, 'Di atas Shirdth.'" Dikeluarkan oleh Muslim ibnul-
Hajjaj dalam Shahih-nya dan at-Tirmidzi serta Ibnu Mijah dari
hadits Ddwud bin Ab0 Hindun. At-Tirmidzi berkata, "Hasan

shahih dan Ahmad meriwayatkan juga dari AfIhn, dari Wuhaib,
dari DAwud, dari asy-Sya'bi, dari'Aisyah dan ia tidak menyebutkan
Masr0q."

4I e4:$i ;+ e:15 Jfr ?r.
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Ahmad juga meriw'ayatkan dari hadits Habib bin AbO Amrah,

dari MujAhid, dari Ibnu AbbAs, dari 'Aisyah bahwa ia bertanya

kepada Ras0lullAh ShallailAhu Alaihi zua Sallam mengenai ayat

ini, "Dimanakah manusia pada hari itu wahai RasCrlullih?" Beliau

berkata, "Mereka di atas jembatanjahanam."

Muslim meriwayatkan dari hadits AbO SalAm dari Abir AsmA' ar-

Rajabi dari TsaubAn bahwa seorang pendeta dari Yahudi bertanya

kepada Ras0lullAh Shallalldhu j{laihi wa Sallam mengenai ayat ini,
"Dimana manusia pada hari bumi diganti dengan bumi yang lain

dan demikian pula dengan langit?" Ras0lullAh Shallalhhu i4laihi

wa Sallam menjawab, "Di dalam kegelapan di bautahjembatan."

Ibnu Jarir berkata, "Ibnu Auf meriwayatkan kepada kami dari

al-Mughirah, dari Ibnu AbO Maryam, dari Sa'id bin TsaubAn al-

Kila'i, dari Abfi Ay0b al-AnshAri, ia mengatakan, 'Seorang pendeta

dari Yahudi mendatangi Rasfflullith ShallailAhu Alaihi ua Sallam

dan berkata, Apa pendapatmu mengenai perkataan AUah dalam

kitab-Nya, '(Taitu) pada hari (ketika) bumi diganti dengan bumi

yng lain dan (demikian pula) langit. Mereka setnuan)a (di padang

Mahsyar) berkum.pul mznghadap ke hadirat AilAh Tang Maha Esa

lagi Mahaperkasa (QS. Ibrahim It+]: a8).' Lalu dimanakah para

makhluk pada waktu itu?' Beliau berkata, 'Tamu-tam.u Allilh nureka

tidak akan membuat apa yang Dia miliki melemah."'

Demikianlah yang diriwayatkan oleh Ibnu Ab0 H6tim dari hadits

AbO Bakar bin Abfi Maryam dan bisa jadi pergantian ini adalah

sesudah dikumpulkannya manusia di mahsyar, serta bisa jadi
pergantian kedua kepada bentuk yang lain setelah pergantian yang

pertama. Hanya Allah Yang Mahatahu.

Ibnu AbO ad-DunyA berkata, "Y0suf bin MOsA meriwayatkan

kepada kami dari Waki', dari Syu'bah, dari al-Mughirah bin Milik,
dari seorang laki-laki dari Bani Mujisyi' yang disebut Abdu al-

Karim atau dijuluki dengan AbO Abdu al-Karim, ia mengatakan,
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Aku singgah di rurnah seorang laki-laki di Khurasdn, maka ia

berkata, 'Ia nreriwayatkan kepadaku bahwa ia merrdengar Ali bin
Abfi Thalib berkata, '(Taitu) pada hari (kaika) bumi diganti dengan

bumiyang lain darL (demikianpula) langit. Mereka semuanla (dipadang

Mahsyar) berkumpul menghadap ke hadirat AilAh Tang Maha Esa lagi

Mahaperkasa (QS. IbrAhim lt47:48);' Ia berkata, Ali rnengatakan

kepada kami bahwa bumi diganti menjadi perak dan langit-langit
menjadi emas."' Demikianlah yang diriwayatkan dari Ibnu AbbAs

dan Anas bin Milik juga MujAhid bin Jubair dan yang lainnya.

Lamanya Waktu saat Kiamat Teljadi

Allah Ta'Ah berfirman,

Gy 35',;'.,u,', rni aL ,): vtGJu aij4-,*,

(E. -a:#,**,n'{,x:'ry
"Dan mereka mtminta kepadamu agar azab disegerakan, padahal AilAh

sekali-kali tidak akan menyalahi janji-Nya. Sesungguhnya sehari di
sisi Tuhanmu adalah seperti seribu tuhun dari tahun-tahun jtang kamu

hitungl' (QS. al-Hajj laz)z +7)

Sebagian ahli tafsir -"ng\krn, "Itu adalah Hari Kiamat."
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" Seorang peminta telah meminta kedatangan azab yang bakal terjadi

untuk orang-orang kafir yang tidak seorang pun dapat menolaknyT

(1ang datang) dari Alldla yng mempurytai tempat-tempat naik.

Malaikat-malaikat dan Jibril naik (menghadap) kepada Tuhan dalam

sehari yang kadarnya lima puluh ribu tahun. Maka bersabarlah kamu

dengan sabar yang baik. Sesungguhryta mereka memandang siksaan itu

jauh (mustahil). Sedangkan Kami memandangnlta dekat (pasti teryadi);'

(QS. al-Ma'irij [zo]: r-z)

Telah kami bahas dalam Tafsir menp;enai perbedaan pendapat

orang-orang terduhulu dan orang-orang setelah mereka mengenai

makna dari ayat ini. Laits bin Ab0 Sulaim dan lainnya meriwayatkan

dari MujAhid dari Ibnu Abbis mengenai frrman Allah Ta'Ah,

.tai Jr;.ii1,'i
t:; y*,-tsi;i)ri;, "as

"Dia mengatur urusan dari langit ke burni Kemudian (urusan) itu naik

kepadaryta dalam satu hari yang kadarnya adalah seribu tahun menurut

perhitunganmu;' (QS. as-Sajdah ls27t 5)

Ibnu Abbds berkata, "Maksudnya adalah turunnya perkara dari

langit ke bumi, pun dari bumi ke langit. Karena di antara langit

dan bumi berjarak perjalanan lima ratus tahun." Diriwayatkan

oleh Ibnu Abfi HAtim. Ibnu Jarir juga meriwayatkan dari MujAhid,

dan al-Far6' berpendapat seperti itu.

AbO AbdullAh al-Halimi mengatakan mengenai apa yang telah

dirirvayatkan oleh al-HAfizh AbCr Bakar al-Baihaqi dalam Kitab

al-Ba'tsu wa an-NusyCra'Al-Halimi berkata,'Malaikat menempuh

. 'i, , r.. ,.J 
O4:jt JI;?' o P! v* ' 

..?. .. t,,1
(\r_l U,J.,t -,

Allah Tb'Ahberfirman,
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jarak ini dalam sebagian hari. Kalau pun jarak itu mungkin
ditempuh tetapi tidak ada seorang pun yang mampu menempuh
perjalanan kecuali dengan waktu tempuh lima puluh tahun., Ia
mengatakan bahwa ini bukanlah ukuran perkiraan Hari Kiamat.

Bahkan, al*Halimi menguatkan ini dengan firman Allah Ta,6la,
' (Tang datang) dari Alhh,lang mempunyai tem.pat-tempat naik(es. al-
Ma'Arij [zo]: s).'Yaitu ketinggian dan kebesarannya. Sebagaimana

yang tersebut dalam firman AUah Ta'dla,

b A$ A *ii r\*;'rili'€)
G;rct! li ?U,*1. :+ b :*;"

'(Dialah) yang Maha Tinggi derajat-Nyq yang mempunyai Arsy,

lang rnengutus Jibril dengan (mzmbazaa) perintah-Nya kepada siapa

yang dikehendaki-Nya di antara hamba-hamba-Nya supala dia
mem.peringatkan (manusia) tentang hari pertemuan (hari kiamat)., (eS.
al-Mu'min [+o]: td)

Kemudian ia menafsirkan hal tersebut dengan firman-Nya,
'Malaikat-malaikat dan Jibril naik (menghadap) kepada Tuhan
dalam sehari', yaitu jaraknya,

'ur,,*,i!t q'oti :h -: 4l bti:'4uji U

'Malaikat-malaikat dan Jibril naik (menghadap) kepada Tuhan dalam
sehari yang kadarnya limapuluh ribu tahun.' (eS. al-Ma'irij [Zo]:
4)

;e-;i

€F:.iif
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Maksudnya adalah jauh dan luasnya adalah selama waktu itu.

Maka yang dimaksudkan dari jarak tempuh ini adalah luasnya

tempat dan ini adalah salah satu pendapat."

Pendapat lain mengatakan bahwa maksud dari itu adalah waktu

dunia. Ab0 Muhammad AbdurrahmAn bin Abff HAtim mengatakan

dalam tafsirnya, "Abfi Zur'ah meriwayatkan kepada kami dari

IbrAhim bin M0sA dari Ibnu Abfi Za'idah dari Ibnu Juraij dari

MujAhid mengenai firman Allah Ta'Ala,'Tang kadarnya lima puluh

ribu tahun (QS. al-Ma'nrij [zo]: +); la mengatakan, 'LJsia dunia

adalah lima puluh ribu tahun dan umurnya itu Allah menyebutnya

satu hari. Maka Dia mengatakan, 'Malaikat-malaikat dan Jibril naik

(menghadap) kepada Tuhan dalam sehari (QS. al-Ma'Arij [zo]: +)."

Ia mengatakan, 'Satu hari adalah dunia."'

Abdu ar-RazAq meriwayatkan kepada kami dari Ma'm0r, dari

Ibnu Abff Naj?h, dari Mujthid, juga dari al-Hakam bin AbbAn, dari
'Ikrimah mengenai ayat,

i.t',i*ji\-, i

'u";-,i3t.ta* oti4--9 lJl LtliS4;ii L;:

'Malaikat-malaikat dan Jibril naik (menghadap) kepada Tuhan dalam

sehari yang kadarnya limapuluh ribu tahun; (pS. al-Ma'irij [Zo]:
4)

la mengatakan, "Duniayangpertama hingga akhirnya adalah sejauh

lima puluh ribu tahun. Tidak ada seorang pun yang mengetahui

berapa yang telah dilewati dan berapa yang masih tersisa melainkan

hanya Ailah Yang Mahamulia dan Mahaagung."
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Disebutkan oleh al-Baihaqi dari jalan Muhammad bin Tsaur

dari Ma'mar dan pendapat ini sangat langka dan tidak didapati

dalam kebanyakan buku-buku yang terkenal. Hanya Allah Yang

Mahatahu.

Pendapat lain mengatakan bahwa yang dimaksud adalah jarak

antara dunia dan Hari Kiamat. Diriwayatkan dari Ibnu AbO Hitim,
dari Muhammad bin Ka'ab al-puradhi, dan ini juga gharib.

Pendapat berikutnya menyatakan bahwa maksud dari itu adalah

Hari Kiamat. Ibnu AbCr HAtim berkata, 'Ahmad bin SinAn al-

Wflsithimeriwayatkan kepada kami dari AbdurrahmAn bin Mahdi,

dari IsrA'il, dari SimAk dari 'Ikrimah, dari Ibnu AbbAs,'Dalam

sehari yang kadarnya lima puluh ribu tahun (pS. al-Ma'Arij [zo]: +).'

Ia mengatakan, 'Hari Kiamat, sanadnya shahih."'

Diriwayatkan oleh ats-Tsauri dari SimAk, dari 'Ikrimah dari

pendapatnya dan adh-DhahAk pun berpendapat seperti itu, serta

al-Hasan dan Ibnu Zaid. Ibnu Abff ad-Dunyfl berkata, "Muhammad

bin Idris meriwayatkan kepada kami dari al-Hasan bin RAfi', dari

Dhamrah, dari Syaudzab, dari Zaid ar-Rusydi, ia mengatakan,
'Manusia berdiri pada Hari Kiamat selama empat puluh ribu tahun.

Kemudian diputuskan perkara di antara mereka selama sepuluh

ribu tahun."'

Ali bin Ab0 Thalhah mengatakan dari Ibnu AbbAs bahwa Hari
Kiamat bagi orang-orang tafir lamanya adalah lima puluh ribu

tahun. Al-Kalbi berkata dalam tafsirnya dan ia meriwayatkan dari

Abfi Shalih, dari Ibnu Abbis, ia mengatakan, "Seandainya yang

menangani perhitungan para hamba bukan Allah, niscaya tidak

akan selesai selama lima puluh ribu tahun."

Al-Baihaqi berkata, "Dari yang telah disebutkan oleh HimAd bin

Zatd dan Ayffb bahwa al-Hasan berkata, 'Bagaimana menurutmu

tentang hari dimana orang-orang berdiri di atas telapak kaki rnereka
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selama lima puluh ribu tahun, tidak makan sesuap pun, dan tidak

minum seteguk pun? Hingga leher-leher mereka terputus karena

haus dan leher mereka terbakar karena lapar. Kemudian mereka

dibawa ke neraka dan diberi minum dengan air dari sumber yang

sangat panas yang telah memuncak panasnya dan telah teramat

sangatlah mendidihnya."' Hal ini telah diterangkan dalam hadits-

hadits yang banyak. Hanya Allah Yang Mahatahu.

Perbandingan Waktu saat Te{adinya Kiamat

ImAm Ahmad berkata,'Al-Hasan bin MOsA meriwayatkan kepada

kami dari Ibnu Luhai'ah, dari Darflj, dari AbO al-Haitsam, dari

Ab0 Sa'id bahwa dikatakan kepada Rasfilull0h Shallalldhu Alaiht

wa Sallam, 'Satu hari yang lamanya lima puluh ribu tahun. Betapa

lamanya hari ini?' Ras0lullAh Shallalldhu Alaihi wa Sallambersabda,
'Demi Zat yang jiwaku berada dalam genggaman-Nya! Sesungguhnjta

itu ringan bagi seorang mukmin hrnggo ia lebih ringan dari shalat lima

waktu yang ia kerjakan di dunia."'

Ibnu Jarir meriwayatkan dalam tafsirnya dari Y0nus bin Abdu

al-AlA, dari lbnu Wahab, dari AmrCr ibnul-Hdrits, dari Darflj

seperti itu. Darij Ab0 as-Samah, serta Syaikhnya Abfi al*Haitsam

Sulaimin bin Amrfi al-AiwAri adalah lemah.

Hanya saja hadits ini telah diriwayatkan oleh Abir al-AbbAs

Muhammad bin Ya'q0b dari Muhammad bin IshAq ash-Shan'Ani

dari Ab0 Salamah al-KhazA'i dari KhilAd bin SalmAn al-Hadhrami

dan ia adalah seorang laki-laki penakut, ia mengatakan, 'Aku

mendengar DarAj Abfi as-Samah meriwayatkan dari orang yang

meriwayatkan kepadanya dari Ab0 Sa'id al-Khudri bahwa ia

mendatangi Ras0lullAh Shallallhhu j4laihi zaa Sallam dan berkata,
' Beritakan ke pa daku siap a yang kuat berdiri sebagaimana I ang dikatakan

Alldh Ta'61a,'(Tattu) hari (ketika) manusia berdiri menghadap Tuhan

il
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semesta alam (QS. al-Muthaffifin [ss]: 6)P" Rasfilullbrh Shallathhu
Alaihi wa Sallam bersabda, 'Diringankan bagi seorang mukmin hingga
s e p erti s halat zu aj ib."'

AbdullAh bin Amrff berkata, "sesungguhnya orang-orang yang
beriman pada Hari Kiamat mempunyai kursi-kursi dari cahaya,

mereka duduk di atasnya dan berteduh di bawah mendung. Hari
Kiamat bagi mereka menjadi seperti satu jam dari siang atau

seperti salah satu dari kedua ujungnya." Diriwayatkan oleh Ibnu
AbO ad-Dunyi dalam al-Ahzail.

Siksa yang Telah Disiapkan bagi Mereka
yang Enggan Membayar Zakat

ImAm Ahmad berkata, 'AbO Kimil meriwayatkan kepada kami
dari Himid, dari Suhail bin Abir Shalih, dari ayahnya, dari Abff
Hurairah bahwa Rasfflullih shallalhhu l4laihi wa sallambersabda,
'Tidak ada orang yang mempunyai harta benda dan tidak mtnunaikan
haknya mrlainkan harta bendanya dgadikan lembaran-lembaran yang
dipanaskan di dalam neraka jahanarn maka dengan itu disetrikalah

dahi dan kening serta punggungnla. Sanpai AtlAh mzmutus perkara

di antara harnba-hamba-Nya dalam satu hari yang lamanya adalah

lima puluh ribu tahun dari yang kalian hitung. Kemudian ditunjukkan
jalanrya ke surga atau ke ne!::.a"'

.\
Disebutkan kelanjutan hadits mengenai orang yang tidak
menunaikan zakat kambing dan unta, bahwa, "Ia ditidurkan di
dasar dataran neraka dan diinjak dengan sepatu-sepatu dan telapak

kaki kambing dan untanya serta ditanduk dengan tanduk-tandukrya.

Setiap kali yang terakhir telah leuat, diulang lagi dari yang pertama

hingga diputuskan perkara di antara hamba-hamba dalam satu hari
yng lamanya adalah lima puluh ribu tahun dari jtang kalian hitung.

Kemudian ditunjukkanjalannjta ke surga atau ke neraka."
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Demikianlah yang diriwayatkan oleh Ab0 DAwud ath-ThayAlisi

dalam Musnad-nya, "Wuhaib bin KhAlid -ia adalah orang yang

kuat dan dapat dipercaya- meriwayatkan kepada kami dari Suhail

bin Abff Shalih, dari ayahnya, dari Ab0 Hr-rrairah dari RasfflullAh

ShallailAhu Alaihi wa Sallam ..." , rnaka ia menyebutkan hadits seperti

itu. Dikeluarkan oleh Muslim dari hadits Rauh ibnul-Qdsim dan

Abdu al-'Aziz ibnul-MukhtAr yang keduanya meriwayatkan dari

Suhail, hadits seperti itu.

Muslim mengeluarkan pula dari hadits Zaid bin Aslam dari

Ab0 Shalih dari Abir Hurairah yang diriwayatkan secara rnarfO'

mengenai emas, perak, unta, sapi, dan kambing.

ImAm Ab0 DAwud telah meriwayatkan dari hadits Syu'bah.

Sementara an-NasAi meriwayatkan dari hadits Abff Ar0bah yang

keduanya dari patAdah, dari Ibnu 'Umar al-GhidAni, dari Abff

Hurairah, ia mengatakan, 'Aku mendengar Ras0lullAh Shallalhhu

)4laihi raa Sallambersabda, 'Barangsiapa ntempunlai unta dan ia tidak

menunaikan haknya dalam susah dan mudahnlta, maka sesungguhnya

ia datang pada Hari Kiamat seolah-olah dalam keadaan lebih lincah

dan lebih gemuk daripada sebelumnya dan lebih banyak serta lebih

jahat. Kemudian orang itu ditidurkan di dasar dataran. Lalu unta-unta

tersebut menginjak-injaknjta dengan telapak kaki mereka. Maka apabila

unta terakhir telah lezaal diulang lagi dari unta pertama pada hari

yng lamanla adalah lima puluh ribu tahun, hingga diputuskan perkara

di antara manusia dan kemudian ditunjukkanjalannya.

A?abila ia mempurytai sapi dan tidak memberikan haknya dalam susah

dan mudahnya, maka sapi-sapi itu datang pada llari Kiamat seolah-olah

dalam keadaan yang lebih lincah dan lebih gemuk daripada sebelumnla

dan lebih banyak serta lebih jahat. Kemudian ia ditidurkan di dasar

dataran, maka semua lang menl?unyai kaki menginjak-injakrya dan

setiap jtang mempunjtai tanduk pun menanduk ia dengan tanduknya.

Tidak ada yang berambut atau yang lembut. Apabila sapi yng terakhir

telah melewatinya, maka diulang lagi dari sapi pertama pada hari
1

)
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lang lamanla adalah lima puluh ribu tahun hingga diputuskan perkara

orang-orang di antara manusia, kemudian dinnjukkan jalannya.

Apabila ia mempurytai kambing dan tidak memberikan haknya dalam

kesusahan dan kemudahannya, maka kambing-kambing itu datangpada

Hari Kiamat seolah-olah dalam keadaan yng lebih lincah daripada

sebelumnya, lebih besar, lebihlahal dan lebih gemuk. Lalu ia ditidurkan

di d a s ar d at arary m a k a s e mu a k amb ing- k amb ing itu me n ginl a k - in1 a kny a.

Setiap jtang mempunlai tanduk menanduk ia dengan tanduknya.

Htngga apabila kambing terakhir telah meleutatinya maka diulang lagi

dari kambing pertama pada hari yang laruanya adalah lirna puluh ribu

tahun, hingga diputuskan perkara di antara manusia, lalu ditunjukkan

jalannya."'

Al-Baihaqi mengatakan bahwa hal ini tidak mengandungkan makna

lain selain menunjukkan waktu pada hari itu, yaitu lima puluh ribu
tahun yang kalian hitung. Hanya Allah Yang Mahatahu.

Hari Kiamat Berat dan Melelahkan bagi Mereka
yang Durhaka, Tidak bagi Mereka yang Bertakwa

Pernyataan tersebut tidak akan terjadi, kecuali terhadap oran!{

yang tidak diampuni dosanya. Sementara mengenai orang-

orang beriman yang dosanya diampuni, AbO AbdullAh al-Hflfizh

telah meriwayatkan dari a'I:I{asan bin Muhammad bin Hukaim,

dari Abfi al-Muwajah, dari AidAn, dari AbdullAh, yaitu Ibnu al-

MubArak, dari Ma'mar, dari QatAdah, dari ZarA,zah bin Au{i, dari

Ab0 Hurairah bahwa Nabi Shallalldhu )4laihi zaa Sallam bersabda,

" Hari Kiamat bagi seoang mukmin adalah seperti antara waktu Zhuhur

ke Ashar." Ia mengatakan, "Ini terjaga."

Telah diriwayatkan pula dengan cara mar{0', Ab0 AbdullAh al-

HAfizh meriwayatkan kepada kami dari AbdullAh bin 'Umar
,

)
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bin Ali al-Jauhari, dari Yahyd bin Syds bin Abdu al-Karim, dari

Suwaid bin Nashr, dari Ibnu al-Mub6rak, dirnana ia menyebutkan

sanadnya yang diriwayatkan secara tnarftt'.

Ya'qirb bin SufyAn berkata, "Harmalah bin YahyA meriwayatkan

kepada kami dari Ibnu Wahab dari Abdurrahmin bin Maisarah,

dari Ibnu Hdni', dari AbCr Abdurrahmin al-Hubuli, dari AbdullAh

bin Amrff bahwa RasCrlullAh ShallailAhu Alaihi wa Sallammembaca

ayat ini,

'(t{aitu) hari (ketika) manusia berdiri menghadap Tuhan semesta alam.'

(QS. al-Muthaffifin [as]: e)

Beliau berkata, 'Bagaimana kalian apabila Alldh mengum.pulkan

kalian seperti semut yang berkumpul di dalam tempat persembunyian

selama lima puluh ribu tahun dan Dia tidak melihat kepada kalian?"'

AbO Bakar bin AbO ad-DunyA berkata, "Hamzah ibnul-AbbAs

meriwayatkan kepada kami dari AbdullAh bin 'Utsm0n, dari Ibnu

al-MubArak, dari SufyAn bin Maisarah, dari al-MinhAl bin AmrCr,

dari Ab0 'Ubaidah, dari Abdullffh bin Mas'Crd, ia mengatakan,

'Siang tidak mencapai pertengahan dari Hari Kiamat sehingga

mereka (tidak ada w'aktu untuk) bisa beristirahat siang.' Kemudian

ia membaca,'sesungguhnya tempat istirahat (siang) mereka adalah

al-Jahtm."'

Ibnu al-MubArak berkata, "Demikianlah mengenai bacaan lbnu

Mas'0d." Kemudian ia mengatakar"r, "IshAq bin IsmA'il rneriwayatkan

kepada kami dari Waki, dari SufyAn, dari Maisarah an-Nahdi, dari

al-MinhAl bin Amr0, dari AbO'Ubaidah, dari Abdull6h bin Mas'ird

rnengetrai ayat,
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'Penghuni-penghuni surga pada hari itu paling baik tempat tinggalnya

dan pahng indah tempat istirahatnlo.' (QS. al-Furqfln lz|)z z+)

Abdulldh bin Mas'0d mengatakan, 'Siang tidak mencapai

pertengahan dari Hari Kiamat sehingga mereka (tidak ada waktu
untuk) bisa beristirahat siang."'

Kedudukan Ras0lullah saat Diputuskan Perkara
pada Hari Berbangkit Kelak

Allah Ta'6la berfirman,

t:g't':95'\-'

" Pada sebagian malam hari shalat tahajudlah kamu sebagai suatu

ibadah tambahan bagim4 mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat

kamu ke tempatyng terpuji;'(QS. al-IsrA' Irz]: Zs)

ImAm al-BukhAri berkata*'Ali bin AyyAsy meriwayatkan kepada

kami dari Syu'aib bin Abi Hamzah, dari Muhammad ibnul-
Munkadir, dari JAbir bin Abdullih bahwa Ras0lullAh ShallallLhu

)4laihi wa Sallam bersabda, 'Barangsiapa berkata ketika mendengarkan

seruan (adzan), 'Ta Alldh, Tuhan pentilik seruan lang sempurna ini,

dan shalat yang sedang didirikan... berilah Muhammad zuasilah

dan keutamaan, dan berilah beliau tempat terpuji ltang telah Enghau

latrjikan kepadanya', maka ia berhak mendapatkan syafaatku pada Hari
Kiamat."' Muslirn rneriwayatkan sendiri.

cls
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Syafaat dan Kemuliaan

Imdm Ahmad berkata, 'Waki' meriwayatkan kepada kami dari

Ddwud, dari Ibnu Yazid bin AbdurrahmAn az-Za'dfti, dari

ayahnya, dari Ab0 Hurairah, dari Rasirlulli.}l Shallalldhu Alaihi wa

Sallam mengenai ayat,

A-a,,ti:t* ai &,ru'^tu.A -* "|.^,ao Ut US

..ii(r.q i\e,
., t'6
ll3,a.*

"Pada sebagian malam hari shalat tahajudlah kamu sebagai suatu

ibadah tambahan bagim4 mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat

kamu ke tempat yang terpuji." (QS. al-Isrfl' [rz]: zs)

Beliau bersabda,'Syafaat."' Sanadnya hasan.

Disebutkan dalam Shahihain dan kitab yang lainnya hadits dari

Jibir dan yang lainnya dari RasCrlullAh Shallallilhu Alaihi wa

Sallam bahwa beliau bersabda, "Aku diberi lima perkara yng belum

pernah diberikan kepada seorang pun dari nabi-nabi sebelum aku. Aku

dimenangkan dengan ketakutan (jong mznim.pa musuh) dari jarak

satu bulan. Dihalalkan kepadaku harta rampasan perang yang tidak

halal bagi seorang pun sebelum aku. Dijadikan bumi untukku sebagai

masjid yng suci, maka siapa saja dari umatku yang melnasuki zaaktu

shalat hendaklah ia melakukan shalat. Aku telah diberi sjtafaat laitu
sjtafaatyang diminta dari Adam-; dan dahulu seorang nabi diutus untuk

kaumnya, sedangkan aku diutus untuk seluruh manusia."

Perkataan beliau, "Aku telah diberi syafaatlaitu slafaat jtang

diminta dari Adam, maka Adam berkata, Aku bukanlah orang lang
memiliki itu, pergilah kepada Nfrh.' Maka Ntth berkata seperti itu,

dan merekomendasikan lbrdhtm kepada mereka. Maka lbrLhfu

merekomendasikan Mfisd kepada mereka dan Mirsd nrcrekomendasikan
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'tsd hepada mereka. Latu'isA merekomendasikan Muhammad kepada

mereka sernuanla." Lalu Ras0lullth Shallalldhu Alaihi wa Sallampun

berkata, " A ku memi li k iryt a, a ku me mi li k in1 a."

Hal tersebut akan dijelaskan dengan panjang lebar dalam hadits-

hadits syafaat mengenai pengeluaran orang-orang durhaka dari

neraka. Dan, telah kami sebr.rtkan pula jalan-jalan dari hadits ini
dengan panjang lebar dari jamaah para sahabat pada penafsiran

dari ayat ini dalam Kitab Tafsir kami yang saya kira sudah cukup.

Ras0lull6h Menjadi Penghulu bagi Seluruh
Keturunan Adam Pada Hari Berbangkit Kelak

Dalam Kita Shahih Muslim disebutkan dari Ab0 Hurairah bahwa

RasfilullAh ShallallAhu i4laihi wa Sallam bersabda, "Ahu adalah tuan

anak Adam pada Hari Kiamat dan orang pertama lang kubur terbelah

untuknlta, serta pemberi syafaat pertama dan orang pertama yang diberi

syafaatl'

Dalam riwayat Muslim pula yang diriwayatkan dari Abfi Ka'ab

dalam hadits Bacaan Al-Qur'an tujr"rh huruf,, RasfilullAh Shallalhhu
Alaihi wa Sallam bersabda, "Maka aku berkata, 'Ta Alldh anpunilah

umathu. Ta Alldh ampunilah umatku.' I)an aku mengakhirkan yang

ketiga sampai pada hari dimana senuua makhluk mengharapkan aku,

bahkan lbrdhtm."
a\

Ras0lull6h Dinobatkan sebagai'lmdm
Para Nabi pada Hari Berbangkit

Imdrn Ahrnad berkata, 'Abir 'Amir al-Azdi nreriwayatkan kepada

kanri dari Zuhatr bin Muhammad, dari AbdullAh bin Muharnrnad

bin Aqil, dari ath-Thufail bin Ab0 Ka'ab, dari Nabi Shallallih.u/

)
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Alaihi wa Sallam, beliau bersabda, "A?abila datang Hari Kiamat, aku

adalah Imdm para nabi dan khatib mereka serta pemilik slafaat mereka

dengan tanfa membanggakan diri."

Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi dan Ibnu MAjah dari hadits

AbdullAh bin Muhamntad bin Aqil, dan at-Tirmidzi mengatakan,

"Hasan shahih."

Ahmad berkata, "Yazid bin Abdu Rabbuh meriwayatkan kepada

kami dari Muhammad bin Harb, dari az-Zrtbaidi, dari az-Zuhri,

dari AbdurrahmAn bin AbdullAh bin Ka'ab bin Mdlik, dari Ka'ab

bin Mfflik bahwa Ras0lullAh Shallalldhu i{laihi zaa Sallam bersabda,

'Manusia dibangkitkan pada Hari Kiamat. Aku dan umatku berada di

atas bukit dan aku diberi pakaian oleh Tuhanku perhiasan berwarna

hijau. Kemudian aku diizinkan dan aku pun berkata sebagaimana yang

telah dikehendaki oleh AilAh untuk aku berkata. Dan itulah kedudukan

yang terpuji;"

Ahmad berkata, "Hasan meriwayatkan kepada kami dari Ibnu

Luhai'ah Yazid bin Abff Habib, dari Abdurrahmdn bin Khubaib,

dari AbCr ad-Dardd' bahwa Ras0lullAh ShallallLhu i{laihi wa Sallam

bersabda, 'Aku adalah orang pertanla jang diizinkan untuk bersujud

pada Hari Kiamat. Aku adalah orang pertama lang diizinkaru untuk

mengangkat kepalanya, maka aku pun melihat di depanku dan aku

mengenali umatku di antara umat-umat.yang lairy dan di belakangku

seperti itu. Di sebelah kananku seperti itu dan di sebelah kiriku seperti

itu pula.' Maka seorang laki-laki berkata, 'Wahai RasCrlullAh,

bagaimanakah Anda mengenali umat Anda di antara umat-umat

yanglain, di antara N0h sampai umat AndaP' Beliau berkata,' Mereka

memancarkan cahala putih dari bekas utudhu, yang tidak ada seorang

pun selain mereka ltang seperti itu. Aku juga mengenali mereka bahwa

mereka diberikan kitab mereka dengan tangan kanan mereka dan aku

ruengenali mereka dimana anak cucu mereka ada di depan mereka."'

Ahmad berkata, "Y0nus bin Muhammad meriwayatkan kepada
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kami dari Harb bin Maimffn Abff al-HathAb al-AnshAri, dari an-

Nadhar bin Anas, dariAnas, ia mengatakan,'Rasfflull?th Shallalldhu

Alaihi zaa Sallam berkata kepadaku, 'Sesungguhnya aku be'nar-

benar berdiri dan melihat umatku melintas di atas Shirdth ketika 'isd

as. mendatangiku dan ia berkata, 'Nabi-nabi ini telah mendatangimu

wahai Muhammad untuk bertanya kepadamu. (Atau ia berkata) Mereka

berkumpul kepadamu agar engkau berdoa kepada Alldh supaya Alldh

memisahkan di antara umat-umat sebagaimana yang dikehendaki-

Nya. Karena sesungguhnya makhluk-makhluk telah terbelenggu dengan

keringat. Sementara orang mukmin terserang demam. Sedangkan orang

k afir, mere k a s e k arat.'

Aku berkata, 'Tunggulah hingga aku kembali kepadamu.' Aku pergi

dan berdiri di bazuah Arary. Aku menemui apa jtang belum ditemui oleh

seorang malaikat pilihan pun, juga seorang rasul yang diutus. Maka

Alldh mewalryukan kepada Jibrtl, 'Pergilah kepada Muhammad dan

katakan kepadanya, Angkatlah kepalamu. Mintalah niscaya engkau

diberi dan mintalah sjtafaat niscaya engkau diberi syafaat!'

M a k a a ku p un memint a sy ofa at untu k um atk u d an a ku p un m e ng e lu ar k an

satu orang dari setiap sembilan puluh sembilan orang. Dan aku masih

saja bolak-balik kepada Tuhanku dan tidaklah aku menempati tempat

berdiri melainkan aku meminta syafaat hingga All6h memberiku dari

itu, serala berkata, 'Wahai Muhammad, masukkanlah dari umatmu

yang pernah berkata, 'LA ihha illd Alldh pada suatu hari dengan tulus

rJan ia tidak mati melainkan di atas itu.""

ImAm Ahmad -e.i*uy\tkan dari hadits Ali ibnul-Hakam al-

BanAni dari 'UtsmAn, dari lbrAhim, dari Alqamah dan al-Aswad,

dari Ibnu Mas'0d... maka ia menyebutkan hadits yang panjang

dan di sana disebutkan bahwa RasfilullAh Shallalldhu Alaihi wa

Sallam bersabda, "Sesungguhryta aku benar-benar berrliri di tenpat

yang terpuji pada Hari Kiamat." Maka seorang laki-laki dari Anshar

berkata, "Lalu apakah tempat yng terpuji itu?"
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Beliau berkata, "Itu adalah tempat apabila kalian didatangkan

kepadanya dalam keadaan tidak beralas kaki, tidak berpakaian, dan

tidak disunat, ma.ka orang Jang ?ertama diberi pakaian adalah lbrdh?m.

AilAh berkata, 'Berilah teman baikku pakaian!' Maka didatangkan

untuknjta dua sutera putih dan ia pun memakairyta. Kemudian ia duduk

menghadap Araql, kemuclian aku diberi pakaianku dan memakainya.

Lalu ahu pun berdiri di sebalah kanan Araqt di sebuah tempatyng tidak

ada yang menempatinya seorang ?un. Karena itu, orang-orang pertama

hingga orang-orang terakhir rnerasa iri kepadaku. Dan dibukalah dari
al-Kautsar sampai ke telaga untuk mere,&a." Kemudian disebutkan

kelanjutan hadits yang menjelaskan sifat-sifat telaga sebagaimana

yang akan dijelaskan sebentar lagi.

ImAm Ahmad berkata, 'AfIhn meriwayatkan kepada kami dari

HimAd bin Salamah, dari Ts6bit, dari Anas bahwa RasCrlullAh

S ha llalldh u )4 laihi w a S allam bers abda,' H ari Ki amat teramat p a nJ a n g
bagi manusia. Maka sebagian dari mereka berkata kepada sebagian

jtang lain, 'Pergilah bersama kami kepada Adam Ayah Manusia, agar

rnemberi kita syafaat kepada Tuhan hita supaya Dia memutus perkara di
antara kita.' Maka Adam berkata, Aku bukan orangyang kalian maksud.

Akan tetapi, datanglah kepada Ntth sebagai nabi pertama.' Mereka pun

mendatangi Nith dan berkata, 'Wahai Nith, slafaatilah kami kepada

Tuhanmu supalta memutus perkara di antara kami.' Maka Nfrh berkata,

Aku bukanlah orang j,ang kalian maksud. Akan tetapi, datanglah kepada

IbrAhfu Khaltlullah!' Mereka pun mendatangi lbrdhtru dan berkata,

'Wahai lbrAh?m, berilah kami ryafaat kepada Tuhanmu supala memutus

perkara di antara kami!' Ia pun berhata,'Sesungpythnya aku bukanlah

orang lang kalian maksud. Akan tetapi, datanglah kalian kepada Mtlsd

yang telah Alldh pilih untuk risalah-Nya dan kalam-Nlo;'

RasfflullAh Shallalldhu Alaihi wa Sallam bersabda, 'Mereka

mendatanginjta dan berkata, 'Wahai MfisA, berilah kami syafaat

kepada Tuhanmu supaya memutuskan perkara di antara kami.' Mfrsd

pun berkata, 'Sesungguhryta aku bukanlah orang lang kalian maksurl.
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Akan tetapi, datanglah kalian kepada 'isd ruh Atldh dan kalimat-Nya.'

Maha mereka pun nLendatangi 'is| dan berkata, 'l.Itahai 'isd, berilah

kami syafaat kepada Tuhanmu supaya memuluskan perkara di antara

kami!' 'isd pun berkata, 'sesungguhnjta aku bukanlah orang yang kalian

maksud. Akan tetapi, datanglah kalian kepada Muhammad. Karena

sesungguhnya ia adalah penutup para nabi dan sesungguhnla ia telah

diam.puni dosa lang telah lalu dan yng akan datang.'

isd juga berkata, Apakah kalian pernah melihat sebuah perhiasan di
dalam wadah lang tertutup, apahah ia bisa keluar dari zuadah itu
sebelum tutupnya dibuka?' Mereka pun berkata, 'Tidak.' Ia berkata,

'Maka sesungguhn1a Muhamntad adalah penutup para nabi."

Ras0lulldh Shallalldhu i4laihi wa Sallam bersabda, 'Maka mereka

mendatangiku dan berkata, 'Wahai Muhammad, berilah kami slafaat

kepada Tuhanmu supaya memutus perkara di antara kami.' Aku pun

berkata, 'Iya.' Lalu aku mendatangi pintu surgq kemudian mengambil

knop pintu dan meminta ap;ar dibukakan. Maka dikatakan, 'Siapa

engkau?' Aku berkata, 'Muhammad.' Maka pintu dibukakan untukku

dan aku pun tersungkur dan bersujud.

Aku memuji Tuhanku dengan pujian-pujian yang belum ada seorang pun

s e b e lum a k u y ang me muj i de nganryt a d an ti d a k p u I a a d a s e orang p un yng
memuji dengan pujian itu setelah aku. Maka Dia berkata, Angkatlah

kepalamu. Bicaralah.dan engkau didengar. Mintalah niscaya engkau

diberi dan mohon syafaatlah niscaya engkau akan diberi syafaat.'

Aku pun berkata, 'Wah'.aYilAh, umatku, umatku.' Maka dikatakan,
'Keluarkanlah orang yang dahulu di dalam hatinla terdapat keimanan

seberat cincin hidung unta.' Maka aku mengeluarkan mereka kemudian

aku tersungkur dan bersujud. Kemudian aku pun berkata,'Wahai Alldla
umatku, umatku.' Dan Dia berkata, 'Keluarkan orang yang dahulu

di dalam hatinya terdapat keimanan seberat biji atom.' Maka aku

mengeluarkan mereka, kemudian aku tersungkur dan bersujud."'
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Telah diriwayatkan pula oleh al-BukhAri dan Muslim dari hadits

Sa'id bin AbO Ar0bah, dari QatAdah dari Anas seperti itu.

Riwayat dari Abi Hurairah

ImAm Ahnrad berkata, "YahyA bin Said meriwayatkan kepada kami

dari AbO HayAn, dari AbO Zur'ah bin Amr0 bin Jarir, dari Abff

Hurairah bahwa seseorang membawa daging untuk Rasfilullih
Shallallhltu Alaihi wa Sallam dan beliau pun mengambil lengan.

Rasfflull6h menyukainya. Beliau pun menggigitnya satu gigitan,
lalu bersabda,'Aku adalah taan manusia pada Hari Kiamat. Apakah

kalian mengetahui hari apakah itu? AilAh mengum.pulkan orang-oranf{

pertanta hingga orang-orang terakhir di satu dataran yang seorang

penyeru dapat didengar oleh mereka dan pandangan pun sam.pai heltada

mereka. Matahari mendekat.

Maka manusia merasakan kekhawatiran dan petaka lang mereka tidak

sanggup dan tidak manlpu, sehingga berkatalah sebagian dari mereka

kepada sebagian jtang lain, :4pakah kalian tidak melihat keadaan kalian

dan apa yng terjadi pada kalian? Tidakkah kalian melihat orang

yang bisa memberi hita sjtafaat kepada Tuhan kalian?' Sebagian orang

berkata kepada sebagian jtang lain, Ayah kalian Adam.'

Lalu mereka pun mendatangi Adant. dan berkata, 'Wahai Adam, engkau

adalah alah manusia. AilAh menciptakanmu dengan tangan-Nya dan

meniupkan kepadamu ruh-N1a. Alldh juga memerinta.hkan malaikat

dan mereha pun bersujud kepadamu. Maka syafaotilah kami kepada

T'uhanmu. Apakalt enghau tidak melihat keadaun kanti dan tidakkah

*igkau melihat apa ltang terladi pada kami?' Maka Adam berkata,

'Sesunggtk.nya T'uhanku hari ini telah ntaralt dengan sebuah kemaralmn

yang Dia tidak pernah marah seperti itu sebelumnya, dan tidak akan

marah lag'i seperti itu sesudahn1a. Se.sungguhrya Dia telah nLelaranE;ku
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dari sebuah pohon dan aku mendurhakai-Nya. DirikU diriku, diriku.

Pergilah kalian kepada selain aku- Pergilah kalian kepada Nfih''

Mereka mendutangi Nfih dan berkata, 'Wahai Nfth, engkau atJalah

rasul pertama kepada penduduk bumi. Alldh juga telah menamaimu

sebagai hamba yang pandai bersyukur Maka syafaatilah kami kepada

Tuhanmu. Apakah engkau tidak melihat keadaan hami, dan tidakkah

enghau melihat apa yang terjadi pada kami?' Maka Nir'h berkata,

'sesungguhnya Tuhanku hari ini telah marah dengan sebuah kemarahan

yang Dia tidak pernah marah seperti itu sebelumnya, dan tidak akan

marah lagi seperti itu sesudahnya. Sesungguhnya dahulu aku pernah

mempunyai saht doa, maka aku pun berdoa dengan itu atas kaumku.

Diriku, dirika diriku. Pergilah kalian kepada orang lain selain aku.

Pergilah kalian kepada IbrAMm.'

Kemurlian mereka pun mendatangi Ibrdhtm dan berkata, 'Wahai lbrdh?m,

engkau adalah Nabi AllLh dan sahabat dekat-Nya dari penduduk bumi.

Apakah engkau tidak melihat keadaan karui dan tidakkah engkau

melihat apa yang terjadi pada kami?' IbrAMm berkata, 'Sesungguhrya

Tuhanku hari ini telah marah dengan sebuah kemarahan lang Dia tidak

pernah marah seperti itu sebelumnya dan tidak akan marah lagi seperti

itu sesudahnya.' Dia pun menlebutkan kebohongan-kebohongannya dan

berkata,'Diriku, diriku, diriku. Pergilah kalian kepada MttsL.'

Lalu mereka mendatangi M{)sA dan berkata, 'W'ahai MttsL, engkau adalah

rasul All6h. Alldh memilihmu dengan risalah-Nya dan perkataan-Nya

atas manusia. Maka sy$fitatilah hami kepada Tuhanmu. Apakah engkau

tirlak melihat keadaan\ha*i ,lo, tidakkah engkau melihat apa lang
terjadi pada kami?' Maka MfisA berkata,'sesungguhnjta Tuhanku hari

ini telah marah dengan sebuah kemarahan yang Dia tidak pernah marah

seperti. itu sebelumryta dan tidak akan marah lagi seperti itu sesudahnya.

sesungguhnya aku telah ntembunuh jiwa 1'ang aku tidak diperintahkan

untuk mentbunuhnya. Diriktt, diriku, diriku. Pergilah kalian kepada

\ orang lain selain aku. Pergilah kalian kepada'tsd-'

s
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Kemudian mereka pun datang kepada 'isA dan berkata, 'Wahai 'isQ

engkau adalah rasul Alldh serta kalimat-Nya yng Dia berikan kepada

Maryam dan ruh dari-Nya. Dan engkau telah berbicara kepada manusia

sementara engkau berada di buaian. Maka syafaatilah kami kepada

Tuhanmu. Apakah engkau tidak melihat keadaan kami dan tidakkah

engkau melihat apa yang terjadi pada kami?' Maka 'isd berkata,

'sesungguhnya Tuhanku hari ini telah marah dengan sebuah kemarahan

jtang Dia tidak pernah marah seperti itu sebelumnla, dan tidak akan

marah lagi seperti itu sesudahnya.' Dia tidak menlebutkan sebuah dosa.

'Pergtlah kalian kepada orang lain selain aku. Pergilah kalian kepada

Muhammad.'

Maka mereka pun datang dan berkata, 'Wahai Muhamntad, engkau

adalah rasul Alhh dan penutup para nabi. Alldh telah mengam.punimu

apa lang telah lalu dari dosamu dan apa lang belum engkau lakukan.

Maha sjtafaatilah kami kepada'fuhanmu. A?ahah engkau tidah melihat

keadaan kami, dan tidakkah engkaumelihat apayangterjadipada kami?'

Maka aku berdiri dan datang di bawah Arasy. Lalu aku pun tunduk dan

bersujud kepada Tuhanku Tang Mahamulia lagi Mahaagung.

Kemudian Alldh membukakan untukku dan mengilhami ahu dengan

pujian-pujian-Nya serta sanjung;an lang indah untuk-Nya yng belum

dibukakan untuk seorang pun sebelum aku. Keruudian Dia berkata,

'Wahai Muhammad, angkatlah kepalamu! Mintalah niscaya engkau

akan diberi, syafaatilah niscaya engkau akan diberikan syafaat.' Maka

aku berkata, 'Wahai Alhh, umatku, umatku. Wahai AilAh, umatku,

umatku. Wahai AllAh umatkq umathu.' Lalu dikatakan, 'Wahai

Muhammad, masukkan dari umatmu oranglang tidak ada hisab atasryta

dari pintu sebelah kanan dari pintu-pintu surga dan mereka bersama

.lengan orang-oranq; pada pintu-pintu yang selain itu.' Demi Zat yang

jiwa Muhammad berada dalam genggaman-Nya. Sungguh jarak yang

ada antara dua daun pintu dari daun-daun pintu surg'a adalah seperti

jarak antara Makkah dan Hajar. Atau seperti jarak antara Makkah dan

Rushr6."'
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Dikeluarkan dalam Shahihain dari hadits Abir HayAn Yahy6 bin

Sa'id bin Haydn, seperti itu. f)iriwayatkan pula oleh Ab0 Bakar bin

Abfi ad-DunyA dalam al-AhwAl dari Abfi Khaitsamah, dari Jarir,

dari 'ImArah ibnul-Qa'qA', dari Ab0 Zur'ah, dari Ab0 Hurairah,

dari Nabi Shallalldhu j4laihi zua Sallam, maka ia menyebutkan

hadits yang panjang seperti itu dan menambahkan dalam

haditsnya, "Sesungguhnya aku takut Dia melemparkan aku ke neraka.

Pergilah kalian kepada orang lain selain aku." Dalam kisah Adam,

NOh, IbrAhim, M0sA dan 'tsA. Tambahan ini merupakah tambahan

yang gharib sekali yang tidak ada dalam Shahihain, tidak pula pada

kitab-kitab yang lain dari kitab-kitab Sunan. Ia sangat munkar,

zaallahu a'lam.

ImArnAhmad berkata,'AfIhn meriwayatkan kepada kami dari Himid
bin Salamah, dari Ali bin Zaid, dan AbCr Nadhrah al-Mundzir bin

Malik bin Quth'ah, ia mengatakan,'lbnu AbbAs berkhutbah kepada

kami di atas mimbar al-Bushrah dan mengatakan bahwa Ras0lullAh

ShallallAhu Alaihi wa Sallam bersabda, 'Sesungguhnya tidak ada

seorang nabi melainkan mempunyai satu doa yang telah diselesaikan

di dunia. Sesungguhnya aku. menyinQan doaku sebagai s1afaat untuk

umatku. Aku adalah tuan anak Adam pada Hari Kiamat dan tidak

bangga. Aku adalah orang pertama !an€{ bumi terbelah untuk'nya dan

tidak bangga. Di tanganku ada bendera al-Hamdu dan tidak bangga.

Adam dan orang setelahnjta di bazaah benderaku dan tidak bangga.

Kiamat adalah lama,bagi manusia. Maka sebap;ian mereka berkata

kepada sebagian yary! kia 'Pergilah bersarna kami kepada altah kita

Adam agar ia rneinberi kita syafaat kepada Tuhan kita, supaya Dia

memutu.s perkara di antara kita.' Maka Adam berkata, Aku bukanlah

orang !an€{ kalian maksud. Sesungguhnj,a aku telalt dikeluarkan dori

surga dan se.sungguhnya hari ini tidaklah. penting bagi diriku kecuali

diriku sendiri. Akan tetapt, datanglah kalian kepada Nfrh pembuko para.

nabi-."

il
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Maka ia rnenyebutkan hadits seperti di depan sampai perkataan

beliau, 'Maka mereka mendatangi aku dan berA:ata, 'Wahai Muhammad,

berilah kami syaJaat kepada Tuhanmu supaya Dia memutuskan perkara

di antara kami.' Aku pun berkata, Aku memilikinya.' Ilingga AllAh

mengizinkan untuk orang lang Dia kehendaki dan Dia ridhai. Maka

tatkala Alldh hendak memisahkan di antara umat-umat, maka seseorang

nlenjeru,'Dimanakah Muhammad dan umatnjta?' Kita adalah orang-

orang terakhir dan kita adalah orang-orang pertama. Umat terakhir dan

orang pertanla lang dihisab. Maka umat-umat yang lain menyaksikan

kita dari jalan kita dan kita mempunyai cahalta putih yng bersinar-

sinar dari bekas zuudhu. Umat-umat lain pun berkata, 'Umat ini nyris
semuanya adalah nabi.' Maka aku mendatangi pintu surga.""

Kelanjutan hadits disebutkan dalam syafaat untuk orang-orang

yang durhaka dari umat ini. Hadits ini telah disebutkan seperti

ini dari jamaah para sahabat dan di antaranya adalah Ab0 Bakar

ash-Shiddiq. Yang sangat mengherankan adalah dengan seringnya

hadits ini disebutkan oleh para ImAm dari banyakjalan tetapi mereka

tidak menyebutkan mengenai syafaat utama bahwa supaya Tuhan

datang dan memutuskan perkara, sebagaimana telah disebutkan

dalam hadits Sangkakala yang telah disebutkan di depan bahwa

ini adalah maksud dari kedudukan ini. Yang dapat ditangkap dari

awal hadits ini adalah bahwa orang-orang meminta syafaat kepada

Adam dan kemudian kepada para nabi setelahnya karena mereka

sangat menginginkan agar segera diputuskan perkara di antara

manusia dan mereka terbebas dari tempat mereka berdiri itu,

sebagaimana yang dijelaskan dalam kandungan hadits dari semua

jalannya. Ketika mereka telah sampai di mahsyar, barulah mereka

menyebutkan syafaat bagi orang-orang durhaka dari umat ini serta

dikeluarkannya mereka dari neraka.

Maksud dari orang terdahulu dengan menyebutkan hadits dengan

sebatas ini adalah untuk menyanggah orang-orang Khawarij dan
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orang-orang yang rnengikuti mereka dari golongan Mu'tazilah

yang mengingkari syafaat tentang keluarnya seseorang dari

neraka setelah ia memasukinya. Maka mereka menyebutkan hadits

sebatas ini yang menyebutkan secarajelas sanggahan dari pendapat

mereka yang berasal dari pandangan bid'ah yang menyalahi hadits-

hadits.

Hal itu telah disebutkan dalam hadits Sangkakala di depan bahwa

manusia pergi kepada Adam kemudian kepada Nfih, IbrAhim, M0sA

dan 'tsA Putra Maryam dan kemudian kepada RasirlullAh Shallatldhu

Alaihi zua Sallam, maka beliau pergi dan bersujud kepada Allah
di bawah Arasy di sebuah tempat yang disebut al-Hafsh. Maka

Allah Ta'6la berkata, "Apa urusanmu?" Dan Dia lebih mengetahui.

Rasululllah ShallailAhu i4laihi wa Sallam berkata, "Wahai Tuhan,

Engkau telah menjanjikan kepadaku syafaat. Maka ryafaatilah aku

akan makhluk-Mu, putuskanlah perkara di antara mereka." AIah
berkata, "Telah Aku beri engkau syafaat. Aku akan datang kepadamu

dan memutuskan perkara di antara kalian."

Ras 0l ulldh S hallalld hu A laihi zu a S allamkembali dan berdiri bers am a

manusia. Kemudian beliau menyebutkan mengenai terbelahnya

langit dan turunnya para malaikat di atas awan. Lalu AllAh Ta'dla

datang untuk memutuskan perkara. Juga turun para Karubiyfin

(koordinator malaikat) dan malaikat-malaikat yang dekat dengan

AUah. Merekl mensucikan-Nya dengan berbagai bacaan tasbih.

I
Rasfilullih Shallalldhu i4laihi wa Sallam bersabda, "Kemudian AilAh

meletahkan Kursi-N1a sebagaimana lang Dia kehendaki dari bumi-

Njta. Lalu Dia berkata, Aku telah diam dan mendengarkan kalian sejak

Aku menciptakan kalian sampai hari ini. Aku mendengar perkataan-

perkataan kalian dan melihat perbuatan-perbuatan kalian. Maka diam

dan dengarkanlah Aku. Karena ia adalah amal perbuatan kalian, serta

lembaran-lembaran kalian yang dibacakan kepada kalian. Barangsiapa

jtang mendapati kebaikan hendaknya ia meruuji Alldh dan barangsiapa
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mendapati selain itu hendaknya ia tidak ntencela melainkan dirinya

sendiri."'

Abdu ar-RazAq berkata, "Ma'mar meriwayatkan kepada kami dari

az-Zuhri, dari Ali ibnul-Husain Zatn al-Abidin bahwa RasfflullAh

ShattaltLhu Hkihi wa Sallambersabda, 'Pada saat Hari Kiamat AilAh

meluaskan bumi menjadi rata, sehingga manusia tidak mempunyai

tempat melainkan hanya untuk kedua telapak kakinya. Maka aku adalah

orang pertanxa lang dtpanggil dan Jibril berada di sebelah kanan Tang

Maha Pengasih. Demi AilAh! Aku belum pernah melihat ia sebelumnya.

Ahu pun berkata, 'Oh Tuhan, sesungguhnya orang ini memberitakan

kepadaku bahwa Engkau mengutusnjta kepadaku.' AilAh berkata, 'Dia

benar.' Kemudian aku meminta syafaat dan berkata, 'Wahai Tuhary

hamba-hamba-Mu yang dahulu menyembah-Mu ada di penghujung

bumi.' Beliau berkata, 'Itulah tem.pat yang terpuji."'

Hadits ini diriwayatkan secara mursal dari arah ini dan menurut

saya bahwa makna dari perkataan beliau, "Hamba-harnba-Mu yang

dahulu menyembah-Mu ada di penghujung bumi', yaitu berdirinya

mereka di penghujung bumi. Maksudnya, manusia berdiri dan

berkumpul di satu dataran, baik orang mukmin maupun orang kafir.

Maka Ras0lullAh Shallalldhu i4laihi wa Sallam meminta syafaat

kepada Allah supaya memutus perkara di antara hamba-hamba-

Nya dan memisahkan antara orang yang beriman dan orang kafir

dari mereka mengenai kedudukan dan tempat kembali.

Oleh sebab itu, Ibnu Jarir berkata, "Kebanyakan ahli takwil

mengartikan firman A[eh Ta'dla, 'Mudah-mudahan Tuhanmu

mengangkat kamu ke tem.pat jtang terpuji (QS. al-Isr?t' lt7): 7s)',

bahwa tempat itu adalah tempat yang ditempati oleh RasfflullAh

ShallallAhu jLlaihi wa Sallam pada Hari Kiamat untuk memberi

syafaat kepada manusia agar membebaskan mereka dari beratnya

keadaan mereka serta kesulitan yang besar pada hari itu."



An-Nih6yatu fr al-Fit6ni wa al-MalShimi

Al-BukhAri berkata, "IsmA'il bin Abbin meriwayatkan kepada

kami dari Ab0 al-Ahwash, dari Adam bin Ali bahwa ia mendengar

Ibnu 'Umar berkata, 'Sesungguhnya manusia berjalan pada Hari

Kiamat dengan berlutut. Setiap umat mencari nabi mereka dan

berkata, 'Wahai Fulan, syafaatilah kami. Wahai fulan, syafaatilah

kami.' Hingga berakhir kepada RasfrlullAh Shallalldhu Alaihi wa

Sallammaka itulah hari dimana AllAh memberi beliau ternpat yang

terpuji."

Ia mengatakan bahwa telah diriwayatkan oleh Hamzah bin AbdullAh

dari ayahnya, dari RasfilullAh Shallalldhu Alaihi wa Sallam.

Kehinaan yang Bakal dituai pada
Hari Berbangkit Kelak

Telah disandarkan dari'UbaidullAh bin AbO Ja'far, ia mengatakan,

'Aku mendengar Hamzah bin AbdullAh bin'Umar meriwayatkan

dari AbdullAh bin 'Umar bahwa Ras0lullflh ShallailAhu Alaihi uta

Sallam bersabda, 'Seorang hamba masih saja meminta kepada manusia

sampai datang Hari Kiamat dan di wajahnya tidak ada sepotong daging

pun) Beliau juga mengatakan, 'Sesungguhnya matahari mendekat

pada Hari Kiamat hingga keringat mencapai setengah telinga. Maka

ketika mereka seperti it4 mereka meminta pertolongan kepada Adam,

kemudian ryltU dan kemudian kepada Muhammad ShallallAhu jLlaihi

zaa Sallam \

Abdullth bin Yffsuf menambahkan, 'Al-Laits meriwayatkan

kepadaku dari AbCr Ja'far bahwa Ras0lullAh ShallailAhu Alaihi ua
Sallam memberi syafaat supaya Allah memutuskan perkara di

antara makhluk dan beliau berjalan hingga memegang knop pintu.

Maka pada hari itulah A[ah memberi beliau tempat yang terpu.ji

dimana sernua makhluk memujinya."

il
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Demikianlah yang diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dari Muhammad

bin Abdullth ibnul-Hakam, dari Syu'aib ibnul-Laits dari ayahnya

seperti itu. Hanya A[ah Yang Mahatahu.

Telaga Nabi Muhammad

Disebutkan dalam hadits-hadits yang mutawatir dan diriwayatkan

dari berbagai jalan yang banyak, meski banyak tentangan dari

para ahli bid'ah yang keras kepala lagi sombong yang mengatakan

ketidakpercayaan mereka. Mereka mengingkari keberadaannya

dan menganggap hal tersebut mustahil adanya. Sebagairnana yang

dikatakan oleh sebagian orang salaf, "Barangsiapa mendustakan

karamah, maka ia tidak akan menerimanya." Kalaulah orang yang

mengingkari kebenaran telaga itu sudi meneliti hadits-hadits yang

akan kami sampaikan sebelum mereka mengatakan perkataan

mereka, pastilah mereka tidak akan mengatakannya.

Para Sahabat yang MeriwaYatkan
Hadits Seputar Telaga Nabi

Hal tersebut diriwayatkan darijamaah para sahabat ra., di antaranya

adalah Ubay bin Ka'ab, Anas bin Malik, al-Hasan bin Ali, Hamzah

bin Abdu al-Muthalib, al-BarA' bin'Azib, Buraidah ibnul-Hushaib,

TsaubAn pelayan RasCrlullAh Shallalldhu Alaihi wa Sallam, Jdbir

bin Samurah, JAbir bin Abdulldh, Jundab bin AbdullAh al-Bajali,

Zaid,binArqam, SalmAn al-FArisi, Haritsah bin Wahab, Hudzaifah

bin Asyad, Hudzaifah ibnul-YamAn, Samurah bin Jundab, Sahal

bin Sa'ad, AbdullAh bin Zaid bin 'Ashim, AbdullAh bin AbbAs,

AbdullAh bir-r 'Umar, AbdullAh bin AmrCr ibnul-'Ash, AbdullAh

bin Mas'ird, 'Utbah bin Abdu as-SulmA, 'UtsmAn bin Madh'irn,

al-Mustaurad,'Uqbah bin 'Amir al-Jahani, an-NuwAs bin Sam'An,
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Ab0 UmAmah al-Bflhali, AbCr Barzah al-Aslami, AbCr Bakrah,

Ab0 Dzarr al-Ghifhri, Abfi Sa'id al-Khudri, Khaulah bin Qais,
AbO Hurairah ad-Dausi, AsmA' binti Abfr Bakar, 'Aisyah, Ummu

Salamah, semoga Ailah meridhai mereka semuanya dan semoga

keberkahan terlimpah kepada kita serta istri Hamzah paman

Ras0lullAh Shallalldhu i4laihi wa Sallam dan ia adalah dari Bani

an-NajAr.

Riwayat dari Ubay bin Ka'ab al-Ansh6ri

AbCr al-QAsim ath-ThabrAni berkata, "Abfi Zur'ah ad-Dimisyqi

meriwayatkan kepada kami dari Muhammad ibnush-Shalti dari

Abdu al-Ghafhr ibnul-Qflsim, dari Adi bin Tsibit, dari Zar bin

Hubaisy, dari Ubay bin Ka'ab bahwa Ras0lull6h ShallallLhu i4laihi

wa Sallam menyebut mengenai telaga (al-Haudh), maka mereka

berkata,'Wahai Ras0lullAh, lalu apakah Haudh ituP' Beliau berkata,
'Ia jauh lebih putih dari susu, lebih dingin dari salju, lebih manis dari

madu, dan lebih zaangi dari kasturi. Barangsiapa telah meminumnya

maka ia tidak akan dahaga selamanya; dan barangsiapa dipalingkan

darinya maka ia tidak akan minum setelahryta untuk selamanya)"

Abff Bakar bin Abff 'Ashim meriwayatkan dalam Kitab as-Sunnah,

"Uqbah bin Makram meriwayatkan kepada kami dari Y0nus bin

Bakir dar\Abdu al-Ghafhr ibnul-pAsim, maka ia menyebutkan

dengan sa\dnya hadits seperti itu dan lafazhnya, dikatakan,
'Wahai RasOlullAh, apakah Haudh?' Beliau berkata, 'Demi Zatyang

jiutaku berada dalam genggaman-Nya. Sesunggultnya minumannya

tebih putih dari sus4 lebih manis dari madu, kbih dingin dari salju

lebih wangi dari kasturi, dan tempat airnya kbih banj,ah dari juml.tth

bintang-bintang. Tidak ada seorang Pun orang yang rneminurnnla

akan merasakan dahaga selamanya, dan tidak ada seorang ?un yang

dipalingkan darirya yang ia rnerasa tidak haus selamanya."' Tidak

il
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seorang pun dari pemilik kitab-kitab enam yang mengeluarkannya,

bahkan tidak pula dengan Imflm Ahmad'

Riwayat dari Anas bin Malik al-Ansh6ri

Imim al-Bukhiri berkata, "Sa'id bin 'Ufair meriwayatkan kepada

kami dari Ibnu Wahab, dari Yfinus, ia dari Ibnu Syihdb, dari Anas

bin Mitik bahwa Ras0lullih shallallahu )4laihi wa sallambersabda,

'sesungguhnjta ukuran telagaku adalah seperti jarak antara Ailah dan

Sana'a dari Tanran. Dan sesungguhnya di dalamnya terdapat cerek'

cerek seperti jumlah bintang di langit.'" Demikian yang diriwayatkan

oleh Muslim dari Harmalah dari lbnu Wahab.

ImAm al-Bukhiri berkata, "Muslim bin IbrAhim meriwayatkan

kepada kami dari Wuhaib dari Abdu al-'Lziz, dari Anas bin

Malik ra., dari Nabi ShallallLhu Alaihi wa Sallam, beliau bersabda,

'sungguh beberapa orang dari para sahabatku akan mendatangi

telaga hingga apabila aku telah rnengetahui merekq mereka bergetar

di bautahku. Maka aku berkata, 'sahabat-sahabatku.' Lalu dikatakan

(Atlah), 'sesungguhnya engkau tidah mengetahui apa lang mereka

p erbuat s e p eninggalmu."'

Diriwayatkan oleh Muslim dari Muhammad bin Hitim, dari Affin,

dari Wuhaib bin Khalid, dari Abdu al:Aziz bin Shuhaib, seperti

itu.

Al-Kautsar, Sungai di Surga Yang
disediakan bagi Ras0lull6h

Imtm Ahmad berkata, "Muhammad bin Fudhail bin Filfil

meriwayatkan kepada kami dari Anas bin Malik bahwa Ras0lullAh



il
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Shallalldhu j4laihi wa Sallam menundukkan kepalanya sebentar

kemudian beliau mengangkat kepalanya dengan tersenyum.

Bisa jadi beliau yang mengatakan kepada mereka dan bisa jadi

mereka yang berkata kepada Rasfilullih Shallalldhu Alaihi wa

Sallam,'Karena apakah Anda tertawa wahai Ras0lull6h?' Beliau

berkata, 'Sesungguhryta tadi telah turun satu surat.' Kemudian beliau

membaca,

$;rni -a*;iit
'Sesungguhnya Kami telah memberikan kepadamu telaga al-Kautsar.'

(QS. al-Kautsar [toa]: t)

Hingga akhir surat ini. Lalu beliau berkata, 'Apakah kalian

ntengetahui al-Kautsafi' Mereka berkata, Allah dan Rasul-Nya

lebih mengetahui.' Beliau berkata, 'Ia adalah sungai yng diberikan

oleh Tuhanku kepadaku di surga. Ia mem.punyai kebailtan yang banyak.

Umatku datang dan minum di sana pada Hari Kiamat. Bejana-

bejananjta seperti jumlah bintang-bintang. Seorang hamba bergetar

di antara mereka, maka aku berkata, 'Wahai Tuhaq sesungguhryta ia

adalah dari umatku.' Lalu dikatakan kepadak4'Sesungguhnya engkau

tidak mengetahui apa yang mereka perbuat sepeninggalrnu."'

Hadits ini memiliki tiga sanad dan diriwayatkan oleh Muslinr, Abff
\

D0wud, da\r an-NasAi, dari hadits Muhammad bin Fudhail dan Aii
\

bin Mashar'yrrg keduanya dari al-MukhtAr bin Filfil dari Anas.

Sementara lafazh dari Muslim adalah, "Ia adalah sungai di surga

yng Tuhanku telah menjanjikannya untukku. Ia adalah telagaku dan

umatku datang dan minum di sana pada Hari Kiamat..." selanjutnya

seperti itu. Maksudnya adalah ia mengalir dari al-Kautsar dan

bermuara ke Haudh, serta Haudh ada di halaman sebelum ShirAth,

karena ada yang bergetar dan tertolak darinya yaitu golongan-

golongan yang telah kembali kepada apa yang ada pada mereka
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sebelumnya. Dan perumpamaan mereka adalah seperti orang yang

tidak bisa melintasi ShirAth, sebagaimana yang akan disebutkan

hadits-hadits dari berbagai jalan mengenai hal ini. Telah ada pula

hadits yang menjelaskan bahwa ia berada di halaman, sebagaintana

yang akan dijelaskan sebentar lagi. Insya Allah.

Imim Ahmad berkata, 'Ab0 'Amir dan Azhar ibnul-QAsim

meriwayatkan kepada kami dari HisyAm, dari QatAdah, dari

Anas bahwa RasirlullAh Sltallallilhu )4laihi ua Sallam bersabda,

'Perum4amaan dua tepi dari tepian telagaku adalah sepertijarak antara

Madinah dan Sana'q atau seperti antara Madinah dan Oman."'

Diriwayatkan oleh Muslim dari HArCrn, dari AbCr'Amir, dari Abdu

al-Malik bin Amrir dan juga dikeluarkan oleh Muslim dari'Ashim

ibnun-Nadhar al-Ahwal, dari al-Mu'tamir bin SulaimAn, dari

ayahnya, dari Qatidah, dari Anas seperti itu.

ImAm Ahmad berkata, "Y0nus dan Hasan bin Mffsd meriwayatkan

kepada kami, keduanya meriwayatkan dari Himtd bin Salamah

ra."

Diriwayatkan oleh Ahmad juga dari Aflhn, dari HimAd bin Salamah,

dari Ali binZaid, dari al-Hasan, dari Anas ra. bahwa segolongan

orang menyebutkan mengenai Haudh kepada 'Ubaidulldh binZiydd,

maka ia mengingkarinya dan berkata, "Lpa Haudh itu?" Maka

hal tersebut sampai kepada Anas ra. maka ia pun berkata, "Tidak

mengapa. Demi Allah, aku sungguh akan melakukannya." Maka ia

pun mendatangi 'Ubaidullflh dan berkata, "Kalian membicarakan

mengenai Haudh?" 'UbaidullAh berkata, "Engkau mendengar

RasCrlulldh Shallalhhu i4laihi wa Sallam menyebutkannya?" Anas

pun berkata,"lya. Lebih banyak dari begini dan begini kali, beliau

bersabda, 'sesungguhnya jarak di antara dua tepinya adalah seperti

jaruk antara Ailah ke Makkah, atau seperti jarak antara Sana'a dan

Makkah. Dan se.sungguhrya bejana-bejananya adalah lebih bani,ak kfl
rlaripada bintang-bintang di langit|" Ahmad meriwayatkan sendiri. 

ffi
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Telah diriwayatkan oleh YahyA bin Muhammad bin ShA'id dari

Siwdr bin AbdullAh al-Qndhi al-Anbari, dari Mu'Adz bin Mu'Adz

al-Anbari, dari Asy'at bin AbdullAh al-HamrAni, dari al-Hasan,

dari Anas bin MAlik bahwa RasirlullAh ShallallLhu i4laihi zta Sallam

bersabda, "Telagahu adalah antara begini dan begini. Di dalamnya

terdapat bejana-bejana sebanyak bintang-bintang di langtt, lebih

manis dari madu, kbih dingin dari salju, dan lebih putih dari susu.

Barangsiapa minum darinya maka tidak akan dahaga untuk selamanya

dan barangsiapa tidak minum darinya maka ia akan merasa dahaga

selamanya."

Al-Hdfizh Ab0 Ya'lA berkata, 'AbdurrahmAn 
-yaitu 

Ibnu

Sal6m- meriwayatkan kepada kami dari HimAd bin Salamah, dari

Tsdbit, dari Anas ra. bahwa AbdullAh bin ZiyAd berkata, 'Wahai

Abfi Hamzah, apakah engkau telah mendengar bahwa RasfflullAh

ShallailAhu j4laihi zaa Sallammenyebutkan HaudhP' Ia berkata, Aku
telah meninggalkan Madinah sementara orang-orang lemahnya

banyak memohon kepada A[ah supaya dikumpulkan di Haudh

Muhammad thallalldhu Alaihi zaa Sallam;"

Abff Ya'16 juga berkata, 'Ab0 Khaitsamah meriwayatkan kepada

kami dari 'Umar bin Yffnus al-Hanafi, dari 'Ikrimah dan ia adalah

Ibnu Ammdr, dari Yazid ar-RaqAsyi, ia mengatakan, Aku berkata,

'Wahai Abir Hamzah, sesungguhnya orang-orang bersaksi atas

kami akan kekufuran dan kesyirikan!'Anas berkata,'Mereka adalah
\

makhlu\ang jahat.'Aku pun berkata, 'Dan mendustakan Haudh.'

Lalu Anab berkata, Aku mendengar Ras0lullAh ShallailAhu Alaihi

wa Sallam bersabda, 'Sesungguhnla aku mempurytai telaga (Haudh),

yang lebarnya adalah seperti antara lhya' ke Ka'bah (atau 'Sana'a).

Jauh lebih putih dari susu dan lebih manis dari ntadu. Di sana terdapat

bejana-bejana sebanyak bintang-bintang di langit, mengalir ke sana

beberapa aliran dari surga. Barangsiapa yang mendustakannya tidak

\ 
ahan mendaPatkan minum darin1a."'

s

Rahasia Akhirat 487

Al-Hafizh Abff Bakar Ahmad bin Abdu al-KhAliq al-Bazzdr berkata

dalam Musnad-nya, "Muhammad bin Ma'mar meriwayatkan kepada

kami dari Abfi DAwud, dari al-Mas'Crdi, dari Adi bin Tsabit, dari

Anas ra. bahwa Ras0lullih shallalldhu Alaihi uta sallam bersabda,

'TeLagaku dari begini ke begini. Di sana terdapat belana-bejana sebanlak

bintang-bintang. Aromanya lebih zuangi dari kasturi, lebih manis dari

madu, lebih dingtn dari salju, dan lebih putih dari susu. Barangsiapa

minum darinya maka ia tidak akan merasakan dahaga selamanya; dan

barangsiapa tidak minum darinya maka ia akan merasakan dahaga

selamanya."'

Kemudian ia berkata, "Kita tidak mengetahuinya diriwayatkan

dengan lafazh ini kecuali dari Anas dengan sanad ini. Sementara

Adi bin Tstbit tidak meriwayatkan dari Anas selain darinya dan

tidak ada pula yang meriwayatkan darinya kecuali al-Mas'odi.

Sanad ini bagus dan tidak ada seorang pun dari pemilik kitab-kitab

hadits bahkan Ahmad bin Hanbal yang meriwayatkannya. Hanya

AUah Yang Mahatahu."

Ibnu AbCr ad-Dunyi berkata, 'Al-Hasan ibnush-ShabAh

meriwayatkan kepadaku dari Maki bin tbrAhim, dari MCrsi bin
.Ubaidah, dari Abcr Bakar bin 'Ubaidullflh bin Anas, dari kakeknya

Anas bin Mauk bahwa Ras0lulldh shallalhhu iLlaihi wa sallam

bersabda, 'Aku diperlihatkan telagahu, ternyata di kedua sisinya adalah

bejana-bejana seperti bintang-bintang di langit. Lalu aku memasukkan

tanganku, ternyata ia minyak zuangi yang murni."'

Riwayat dari Buraidah ibnul-Hushaib al-Asl6mi

Al-Hafizh Abo Ya'lA berkata, "Yahya bin Mu'ayan meriwayatkan

kepada kami dari yahyi bin Yam1n, dari'A'idz bin Bisyar al-Bajali,

dari Alqamah bin Murtsid, dari Ibnu Buraidah, dari ayahnya bahwa
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Rasfi lulldh S hallalldhu j4 laihi wa S allam bersabda,' Telagaku sepert i
,jarak antara Oman ke Taman. Di sana terdapat bejano-bejanu sebanyah

bintang-birztang di langit. Barangsiapa lang meminum darinya sekali

maka ia tidak akan merasakan dahaga selamanya."'

Dernikianlah yang diriwayatkan oleh Ibnu ShA'id dan Ibnu bin Abff
ad-DunyA, dari AbdullAh bin WadhAh al-Azdi al-Lu'lu'i, dari yahyd

bin YamAn dan lafazhnya, "Telagaku jarak antara Oman dan Taman.

Di sana terdapat bejana-bejana sebanltak bintang-bintang di langit.
Lebih manis dari madu, lebih putih dari .susu, dan lebih lembut dari
buih. Barangsiapa \ang minum darinya maka ia tidak akan nterasakan

dahaga untuk se lamany a l' Mereka tidak mengel uarkannya.

Riwayat dari Tsaub6n

ImAm Ahmad berkata, 'Aflhn meriwayatkan kepada kami dari
HamArn dari QatAdah, dari Silim bin Ma'dAn, dari Tsaubin ra.

bahwa RasfflullAh Shallalldhu Alaihi uta Sallambersabda,' Aku berada

di tengah-tengah telagaku pada Hari Kiamat. Aku menjaganya dari
manusia bukan golongan kanan dan memukuli mereka dengan tongkatku

hingga mereka berpisah dan menjauh dariryta.' Ditanyakan, 'Wahai

RasfilullAh, seperti apakah luasnya?'Beliau berkata, 'Dari tempatku

berdiri hingga Oman. Penuh dengan air yang terus mengalir."'

ImAm A[rmad meriwayatkan dari Abdu ash-Shamad, dari Hisyim,
\

dari patddah dan dari Abdu ai-Wahib, dari Sa'id bin Abff Ar0bah,
dari QatAdah dan dari Abdu ar-RazAq, dari Ma'mar, dari eat6dah
bahwa Ras0lullAh Shallalldhu i4laihi zra Sallam ditanya mengenai
luas telaga, maka beliau berkata, "Dari tempatku berdiri hingga ke

Oman." Sernentara Abdu ar-RazAq berkata, "Jarak antara Bushra

dan Sana'a atau antara Ailah dan Makkah." Atau beliau berkata,
"Dari tempatku ini berdiri ke Oruan."
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Rasfilullih ShallallAhu j4laihi zna Sallam ditanya mengenai

nrinumannya, maka beliau berkata, "Jauh lebih putih dari susu, lebih

manis dari madq mengalir he sana sungai-sungai dari surga. Salalt

satu alirannnya dari emas dan salah satunya dari perak."

Ab0 l-a' la berkata,'Abfi Bakar 
-I 

bn u Abi Syaibah- meriwayatkan

kepada kami dari Muhammad bin Bisyar al-Abdi, dari Sa'id bin AbO

Arirbah, dari QatAdah, dari Silim bin AbO al-Ja'ad, dari Ma'dAn bin

Ab0 Thalhah, dari TsaubAn bahwa RasirlullAh thallailAhu Hkihi
wa Sallam bersabda, 'Aku berada di tengah-tengah telagaku pada

Hari Kiamat. Aku menjaganya dari manusia bukan golongan kanan

dan memukuli mereka dengan tongkatku hingga ruereka berpisah dan

rnenjauh darinya."'

Ia mengatakan bahwa Ras0lullhth SltalkilAhu Alaihi uta Sallam

ditanya mengenai luasnya telaga, maka beliau berkata, "Dari

tempathu berdiri ini ke Om.an danjarak di antara keduanya adalah satu

bulan atau sekitar itu." Lalu beliau ditanya mengenai minumannya.

Beliau pun berkata," Jauh lebih putih dari susu, lebih manis dari madu.

Penuh dengan air yang terus mengalir, yang ia terpancar atau keduanlta

terpancar dari surga. Salalt satunya dari perak dan salah satunya dari
emas."

Demikian pula yang diriwayatkan oleh Muslim dari Ab0 Ghassdn

Malik bin Ismd'il dan Muhammad ibnul-Mutsanni, serta

Muhammad bin BisyAa yang ketiga-tiganya dari Mu'fldz bin

HisyAm dari ayahnya dari QatAdah, seperti itu.

Kekhawatiran 'Umar bin 'Abdul 'Aziz

ImAm Ahrnad berkata, "Husain bin Muhammad meriwayatkan

kepada kami dari lbnu AyyAsy, dari Muhammad ibnul-Muhdjia dari

ffi
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al-AbbAs bin Stlim al-Lakhami, ia mengatakan, 'Umar bin Abdu
al-'Aziz menulis surat kepada AbO SalAm al-Habasyi dan bertanya

kepadanya mengenai Haudh. Lalu surat itu dikirimkan kepadanya

dengan pos dan ia pun datang kepadanya. Kemudian 'Umar bin

Abdu al-'Aziz pun bertanya dan dijawab oleh AbCr SalAm seraya

berkata, Aku mendengar RasCrlulldh Shallalhhu j{laihi zaa Sallam

bersabda, 'Sesungguhnla telagaku dari Adn hingga Oman al-Bulq6'.

Airnya jauh lebih putih dari susu dan lebih manis dari madu. Gelas-

gelasnj,a sebanyak bintang-bintang Barangsiapa yang meminumnya

maka ia tidak akan merasakan dahaga setelahnya untuk selamanya.

Orang-orang yang pertama kali minum di sana adalah orang-orang

fakir dari kaum Muhajirin;

Maka 'Umar ibnul-Khaththlb berkata, 'Siapakah mereka wahai

Ras0lull6hP' Rasfilull?th Shallalldhu Alaihi wa Sallam bersabda,
'Mereka adalah orang-orang yang kusut rambutnya, orang-orang lang
bajunya kotor, orang-orang yang tidak ntenikah dtngan ztanita-wanita

cantik, dan tidak pula dibukakan pintu-pintu bagi mereka (karena mereka

dianggap hina olehmanusia-ed)." Lalu '(Jmar bin Abdul al]Azizpun
berkata, Aku telah menikah dengan wanita cantik, pintu-pintu
dibukakan untukku, semoga Allah mengasihi aku. Demi AllAh, aku

tidak akan meminyaki rambutku hingga kusut, tidak pula mencuci

pakaian setelah kulitku hingga ia kotor."'

\
DiriwayA,tkan oleh at-Tirmidzi dalam az-Zuhdu dari Anas bin

\
Ism6'il dari YahyA bin ShAlih.

Ibnu MAjah meriwayatkan dari Mahm0d bin Khdlid ad-Dimisyqi,

dari MarwAn bin Muhammad ath-ThAthari yang keduanya

meriwayatkan dari Muhammad ibnul-Muhdjia dari al-AbbAs bin

Silim, dari AbO Salffm seperti itu.

u
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Syaikh kita al-Mazi berkata dalam AthrAtnya, "Diriwayatkan oleh

al-Yazid bin Muslim dari YahyA ibnul-HArits dan Syaibah ibnul-

Ahnaf dan yang lainnya dari Abir SalAm."

AbO Bakar bin Ab0 'Ashim berkata, "HisyAm bin AmmAr

meriwayatkan kepada kami dari Shudqah, dariZaid bin WAqid, dari

Bisyar bin 'UbaidullAh, dari AbO SalAm al-Aswad, dari TasubAn ra.

bahwa Ras0lullAh Shallalldhu j4laihi uta Sallam bersabda, 'Telagaku

seperi jarak antara i4dn ke Oman. Jauh lebih putih dari susu, lebih manis

dari madu, aronxanya lebih utangi dari kasturi, gelas'gelasnya seperti

bintang-bintang di langit. Barangsiapa yang minum darinya maka

ia tidak akan merasakan dahaga untuk selamanya. Kebarytakan orang

yang minurru adalah orang-orang{ fakir dari kaum Muhajirin.' Kami

pun berkata, 'siapakah mereka wahai Ras0lullih?' Beliau berkata,

'Orang-orang )tang rambutnya kusut, yang bajunya kotor, yng tidak

menikah dengan wanita-uanita cantik, dan tidak pula dibukakan pintu

untuknya. Orang-orang yang memberikan hak atas mereka (kewajiban

mereka) dan tidak diberikan hak m.ereka kepada mereka."' Jalan ini

bagus dan segala puji adalah milik Allflh.

Riwayat dari J6bir bin Samarah

Ab0 Ya'14 berkata,'Ab0 HamAm al-Walid bin SyujA'meriwayatkan

kepada kami dari Ubay, dari ZuyAd bin Khaitsamah, dari SimAk bin

Ifarb, dari JAbir bin Samarh ra., dari Ras0lullAh thallalldhu i4laihi

zta Sallam, beliau berkata, 'Sesungguhrya Aku pemintpin kalian di

atas telaga dan sesungguhnya di antara dua tepirya adalah seperti

antara San'a dan Ailah, seolah-olah cerek-cereh yang di sana adalah

bintang-bintang."'
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Demikianlah yang diriwayatkan oleh Muslim bin AbO HamAm

dan ia mengatakan,"Aku pemtmpin kalian di atas Haudh...," dimana

selebihnya sama seperti itu. Hanya AllAh Yang Mahatahu.

Imflm Muslim berkata, "Qutaibah bin Sa'id dan AbO Bakar bin

Syaibah meriwayatkan kepada kami dari HAtim bin Ism6'il, dari

al-MuhAjir bin Mismflr, dari 'Amir bin Sa'ad bin Abi WaqqAsh,

ia mengatakan, Aku menulis surat kepada Jdbir bin Samurah

bersama pelayanku, Nifi', 'Beri tahu aku sesuatu yang pernah

engkau dengar dari Ras0lullith ShallailAhu i4laihi wa Sallam,'maka

ia menulis untukku, 'sesungguhnya aku mendengar beliau berkata,

'Aku adalah peminpin di atas telaga.'"

Riwayat dari Jdbir bin 'Abdulldh

Imflm Ahmad berkata, "Rauh meriwayatkan kepada kami dari

Zakarryd bin IshAq, dari Abfi az-Zubair bahwa ia mendengar

JAbir bin AbdullAh mengatakan bahwa Ras0lulldh ShallailAhu

)4laihi wa Sallam bersabda, 'Aku di atas telaga melihat orang yang

minum kepadaku. Lalu orang-orang di bazaahku diambil. Maka aku

berkatq 'Wahai Tuhan, bagian dariku dan umatku.' Maka dikatakary

'Engkau tidak mengetahui apa itang mereka herjakan. Mereka telah

bermalam sepeninggalmu dan kembali kepada apa yng dahulu ada

pada rueqeka."'

Jdbir menlatakan bahwa Ras0lullAh Shallalldhu i4laihi wa Sallam

bersabda, "Telaga adalah seluas perjalanan satu bulary dan sudut'

sudutn)ta adalah sama (maksudnya panjang dan lebarnya sama). Gelas-

gelasnya seperti bintang-bintang. Aromanya lebih wangi dari kasturi,

jauh lebih putih dari sus4 dan barangsiapa minunt darinya ia tidak

akan merasakan dahaga selamanya setelah itu."

x
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Sanad ini shahih di atas syarat Muslim, tetapi ia tidak

meriwayatkan nya. Telah diriwayatkan dari j ala n Zakarry d, d ari Ab0

az-Ztbair, dari J6bir dengan enam hadits dan ini tidak termasuk

dari keenarn hadits itu.

Rasfilulldh Merasa Senang dengan
Jumlah Umat yang BanYak

AbO Bakar al-Bazzdrberkata, "Muhammad bin 'Umar meriwayatkan

kepada kami dari YahyA bin Abdurrahmdn al-Arhabi, dari'Ubaidah

ibnul-Aswad, dari MujAIid, dari'Amir-ia adalah asy-Sya'bi-, dari

.IAbir bin Abdutlih bahwa RasCrlullAh ShallailAhu Alaihi wa Sallam

bersabda, 'sesungguhnlta aku adalah pemimpin kalian di atas Haudh

dan aku senang dengan jumlah kalian yang banyak. Maka janganlah

kalian kembali menjadi kafir sepeninggalku dan jangan pula saling

membunuh.' Maka seorang laki-laki berkata, 'Wahai Ras0lulldh,

seluas apakah ia?' Beliau berkata, 'Antara Ailah 
-menurut 

sala

beliau berhata- ke Makkah. Di sana terdapat canting-canting yng
lebih banlak daripada jumlah bintang-bintang. Tidak ada seorang

mukmin lang nxengambilnya dan kemudian mtletakkannya melainkan

telah diambil oleh mukmin yang lain.'"

Kemudian ia mengatakan, "Tidak diriwayatkan dari Jdbir kecuali

dari arah ini. Ibnu Ab0 ad-Dunyi meriwayatkan dari Abff

AbdurrahmAn al-Qurasyi, dari'Ubaidah ibnul-Aswad."

Riwayat dari Jundub bin 'Abdulldh al-Bajali

ImAm al-Bukhdri berkata, 'Abddn meriwayatkan kepada kami dari

Ubay dari Syu'bah dari Abdu al-Malik bahwa ia mendengarJundub

berkata, Aku mendengar Ras0lullAh Shallalhhu i{laihi wa Sallam

bersabda, 'Aku adalah peminpin kalian di atas Haudh.""
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ImAm Muslim meriwayatkan dari hadits Syu'bah, Zi'tdah dan

Musa'ar, ketiga-tiganya dari AbdurrahmAn bin 'Umar. ImAm

Ahmad meriwayatkan dari hadits mereka darinya dan dari SufyAn

bin Ayyinah darinya, kernudian ia mengatakan bahwa SufyAn

berkata, "Furth adalah orang yang mendahului."

Riwayat dari J6riyah bin Wahab al-Khaz6'i

ImAm al-BukhAri berkata, 'Ali bin AbdullAh meriwayatkan kepada

kami dari Jarir bin 'hnirah, dari Syu'bah, dari Ma'bad bin KhAlid

bahwa ia mendengar JAriyah bin Wahab berkata, Aku menclengar

Nabi ,Sfrallallihu Alaihi zaa Sallam berbicara dan menyebutkan

Haudh, maka beliau berkata, 'Seperti antara Madinah dan Sana'a.""

AbO Adi menambahkan dari Syu'bah, dari Ma'bad bin KhAlid, dari

HAritsah bin Wahab bahwa ia mendengar Rasfflull6,h ShallailAhu

i4laihi wa Sallam mengatakan bahwa telaganya adalah antara

Sana'a dan Madinah. Kemudian al-Mustaurad berkata kepadanya,

'Apakah engkau tidak mendengar beliau mengatakan bejana-

bejana?" Ia berkata, "Tidak." Maka al-Mustaurad berkata, "Kami

melihat di sana bejana-bejana yang seperti bintang-bintang."

Telah diriwayatkan oleh Muslim dari Muhammad bin Ar'arah,

dari Harami bin 'Imirah, dari Syu'bah sebagaimana yang dinukil

oleh al-b,ukhari.
\

Diriwayatkan dari Muhammad bin AbdullAh 
-dan 

ia adalah Ibnu

Abir Adi-, dari Syu'bah, sama seperti yang telah disebutkan oleh

al-Bukhiri. Sementara al-Mustaurad ini adaiah Ibnu Syidtd bin

AmrCr al-Fahri, ia adalah seorang sahabat besar. Dikomentari

oleh al-BukhAri dan disandarkan kepadanya oleh Muslim, empat

dari para pemilik Sunan meriwayatkan pula darinya, serta ia juga

mempunyai banyak hadits.
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Riwayat dari Hud zaifah ibnul -Asy'adz

Dari Abi Syuraihah al-GhifAri diriwayatkan dari al-Hifizh

adh-DhiyA Muharnmad bin Abdu al-WAhid al-Muqadasi, ia

mengatakan di bagian khusus yang ia kumpulkan mengenai hadits-

hadits Haudh, "Muhammad bin Ahmad bin Nashr al-AshfahAni

rneriwayatkan kepada karni mengenai itu bahwa al-Hasan bin

Ahmad al-Hadfld memberitakan kepada mereka mengenai bacaan,

dan ia hadir, ia mengatakan, Ahmad bin AbdullAh -yaitu 
Ab0

Nu'aim al-AsbahAni-, dari AbdullAh bin Ja'far, dari IsmA'il bin

AbdullAh, dari Sa'id bin SulaimAn, dari Zaid ibnul-Hasan, dari

Ma'rfff bin Kharbfidz, dari Abff ath-Thufail, dari Hudzaifah bin

Asyad, ia mengatakan, 'Ketika Ras0lullAh ShallailAhu Alaihi zua

Sallam selesai menunaikan Haji Wada' beliau berkata, 'Wahai

manusia, sesungguhnya aku adalah peminpin kalian di atas Haudh.

Sesungguhnya kalian akan datang di atas Haudh yang luasnya antara

Bushra dan Sana'a, di sana terdapat gela.s-gelas sebanyak bintang-

bintang."" Tidak ada seorang pun dari pemilik kitab-kitab yang

meriwayatkannya, tidak pula dengan Ahmad.

Riwayat dari Hud zaifah ibnul -Yamdn

AbCr al-QAsim al-Baghawi berkata, "UtsmAn bin Ab0 Syaibah

meriwayatkan kepada kami dari Ali bin Mashar, dari Sa'ad bin

ThAriq, dari Rab'i, dari l{arAsy, dari Hudzaifah ibnul-YamAn bahwa

Ras0lullih Shallalldhu i4laihi rua Sallam bersabda, 'Sesungguhnya

telagaku benar-benar selauh Ailah dan Adn. Demi Zatyngjiwaku berada

dalam genggaman-Nya. Sesungguhnya bejana-bejananya melebihi

banyaknya bintang-bintang dan iajauh lebih putih dari susu dan lebih

manis dari madu. Demi Zat itang jiutaku berada dalam gengganlan-

Njta. Sesungguhnya aku menjaganya dari orang-orang sebagaimana

seorang laki-laki yang menjaga unta osing dari telagaryta" Dikatakan,

x
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'Wahai RasirlullAh, apakah Anda mengenali kami pada hari itu?'
Beliau berkata, 'Iya. Kalian datang dengan cahajta putih jtang bersinar-

sinar dari bekas utudhu' dan itu tidak ada pada satu orang pun selain

kalian."'

Muslim meriwayatkan dari 'UtsrnAn bin Abfi Syaibah seperti itu
dan al-BukhAri menyambungkannya dan berkata, "Hashin dari
AbCr Wa'il dari Hudzaifah, dari Ras0lullAh Shallattdhu Alaihi wa

Sallam dan AllAh Ta'Ahyang lebih mengetahui."

Riwayat dan Zaid bin Arqdm

ImAm Ahmad berkata, 'Aflhn meriwayatkan kepada kami dari
Syu'bah, dari Amr0 bin Murrah dari Ab0 Hamzah bahwa ia
mendengar Zatd bin Arqam berkata, 'Kami sedang bersama

Ras0lullAh ShallallLhu i4laihi wa Sallam dalam sebuah perjalanan.
Maka kami singgah di sebuah rumah dan aku mendengar beliau
berkata, 'Tidaklah (jumlah) halian satu bagian dari seratus ribu bagian

dari orang-orang jtang minum di telaga dari umatkzz.' Aku berkata
kepada Zatd,'Berapakah jumlah kalian ketika itu?' Ia mengatakan,
'Tujuh ratus atau delapan ratus."'

Demikianlah yang diriwayatkan dari Hisyim dari Syu'bah.

Sementara Ab0 DAwud ath-ThayAlisi meriwayatkan dari
Hafshiq bin 'Umar, dari Syu'bah. Ahmad meriwayatkan dari AbO

Mu'dwifuh, dari al-Amasy yang keduanya meriwayatkan dari
Amr0 bin Murrah.

Saya berpendapat bahwa Abff Hamzah ini adalah Thalhah bin
Yazid al-AnshAri al-K0fi, pelayan Qurdhah bin Ka'ab. Hanya Ailah
Yang Mahatahu.

il
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Neraka Sebagai Balasan bagi Mereka yang Sengaja
Berdusta atas Nama Rastlulldh

Al-HAfizh al-Baihaqi berkata,'AbdullAh al-Hflfizh meriwayatkan

kepada kami dari al-Hasan bin Ya'q0b al-Adel, dari Muhammad

bin Abdu al-WahAb, dari Hafshin dari Aun, dari Abir HayAn

YahyA bin Sa'id at-Taimi, Tainr ar-Rabib, dari Yazid bin Hay6n at-

Tainri, ia mengatakan, Aku menyaksikan lbnu Arqam, kemudian

'UbaidullAh bin Ziydd datang kepadanya dan berkata, 'Hadits-hadits

apa ini yang sampai kepadaku bahwa engkau mengatakannya itu

dari Rasfilull?rh Shallalhhu Alaihi wa Sallam? Engkau mengatakan

bahwa beliau mempunyai telaga'/' Ibnu Arqam pun berkata,
'RasfflullAh ShallallLhu j4laihi zaa Sallam menp;atakan itu kapada

kami dan menjanjikan kami itu.'

'UbaidullAh bin Ziy?rd berkata, 'Engkau berdusta! Akan tetapi,

engkau adalah orang tua yang telah pikun.' Ibnu Arqarn berkata,
'Itu yang aku dengar dengan kedua telingaku dari Ras0lullAh

S hallalhhu A laihi w a S allam dan aku j u ga menden gar beliau berkata,

'Barangsiapa berdusta atasku dengan sengaja, m.aka ia ntenyiapkan

tempat duduknjta dari api.' Dan aku tidak berdusta atas Ras0lullf,h

Shallalldhu Alaihi wa Sallam;"

Sementara riwayat dari Sahnin a1-Fdrisi ra. telah diriwayatkan oleh

ImAm AbO Bakar ibnul-Khuzaimah dari hadits Zaid bin Ali bin

Jad'An, dari Sa'id ibnul-Musayyab, dari SalmAn ra., ia mengatakan,
"RasOlullAh Shallalldhu Alaihiwa Sallaru berkhutbah di depan kami

pada hari terakhir dari bulan Sya'bAn dan berkata,'Wahai manusiq

telah menaungz kalian bulan lang agung lagi penuh keberkaltan...."'

Dan ia menyebutkan kelanjutan hadits dalam Keutamaan Bulan

Ramadhan, sampai perkataan beliau, "Barangsiapa membuat kenyang

orang jtang berpuasa, Alldh akan meruberinl,s minum dari telagaku

minuman yang ia tidak akan lagi merasa dahaga setelah itu untuk

selamanya sampai ia masuk ke surga."
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Seluruh Rasfil Mempunyai Telaga Pada Hari
Berbangkit, dan Masing-masing Mereka Bangga
Disebabkan Paling Banyak Meminum Air Darinya

Abfi Bakar bin Ab0 'Ashim berkata, "IbrAhim ibnul-Mu'atamir

meriwayatkan kepada kami dari Muhammad bin BakAr bin Bilil,
dari Sa'id -ia adalah lbnu Basyir-, dari patAdah, dari al-Hasan,

dari Samurah bin Jundab, dari Nabi Shallalhhu l4laihi zaa Sallam,

beliau bersabda, 'Sesungguhnya setiap nabi mempurytai telaga.

Mereka berbangga-bangga siapahah yang paling banyak meminumnya.

Sesungguhnya aku sangat berharap akulah orang yang paling banyak

peminumnya dari mereka."'

Demikianlah yang diriwayatkan oleh at-Tirmidzi dari Ahmad bin

Muhammad bin Nizak, dari Muhammad bin Bakdr bin tsilAl, dari

Sa'id bin Basyir dan ia mengatakan, "Hadits rnt ghartb." Hanya

Allah Yang Mahatahu.

Riwayat dari Sahal bin Sa'ad as-Sa'idi

ImAm al-BukhAri berkata, "Sa'id bin Ab0 Maryam meriwayatkan

kepada kami dari Muhammad bin Muthril dari AbO HAzirn, dari

Sahal bin Sa'ad bahwa RasCrlullAh ShallallAhu )4laihi zua Sallam

bersabda, 'Sesungguhnya aku adalah pemtm.pin kalian di atas Haudh.
\

Baranlyapa lang melezaati aku maka ia minum dan barangsiapa yang

ntinum i tiaat ahan merasakan dahaga selamanya. Sungguh beberapa

golongan datang kepadaku untuk minumyang aku mengenali mereka dan

mereka mengenaliku kemudian dipisahkan antara aku dan mereka."'

Abii HAzirn berkata, "Maka an-Nu'mAn bin Ab0 AyyAsy

mendengarktr dan ia berkata, 'Begini yang engkatr dengar dari

SahalP'Aku pun berkata,'lya.' Kernudian aku berkata, Aliu bersaksi

I atas Abfi Sa'id al-Khudri bahwa aku sungguh metrdengarnya datr

il

I

l
I

l

I

l
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ia menambahkan di sana, 'Maka aku (Nabi) berkata, 'Sesungguhnita

mereka dariku.' Kemudian dikatakan kepadaku,'Sesungguhnya

engkau tidak mengetahui apa telah yang mereka perbuat

sepeninggalmu.' Maka aku berkata, 'Jauh! Jauh! Bagi orang yang

mengubah sepeninggalku.""

Ibnu AbbAs sendiri dari arah ini.

Riwayat dari 'Abdullah bin Zaid bin
'Ashim al-Madini

Telah disebutkan dalam kitab ash-Shahihain dari AbdullAh bin

Zard, bin'Ashim bahwa Ras0lullAh Shallalllhu )4laihi ua Sallam

ketika itu membagi-bagikan harta rampasan dari Perang Hunain,

maka Ras0lullAh Shallalldhu Alaihi wa Sallam memberikan kepada

para pejuang Quraisy dan Arab. Sebagian sahabat Anshar marah

karenanya. Lalu Ras0l ull?th S hallalhhu Alaihi wa S allamberkhutbah

kepada mereka dan berkata, "sesungguhnita kalian akan mendapati

setelahku kecintaan pada diri sendiri, maka bersabarlah hingga kalian

bertemu denganku di Haudh."

Riwayat dari 'Abdulleh bin 'Abb6s

AbCr Bakar al-Bazzdr berkata, "Yffsuf bin Mfisfl meriwayatkan

kepada kami dari Jarir, dari al-I-aits bin AbO Sulaim al-Bazzdr, dari

Abdu al-Malik bin Sa'id bin Jubair, dari ayahnya, dari Ibnu AbbAs

ra. bahwa ia mendengar Ras0lullih Shallalldhu Alaihi wa Sallarn

bersabda, 'sesungguhnya aku memegang sabuk kalian dan berkata,

'Hati-hatilah kalian dengan jahanam.! Hati-hatilah kalian dengan

batasan-batasan! Hati-hatilah kalian dengan .iahanam! Hati-hatilah

kalian dengan b atasan-batas an ! I{ ati-hatilah kali.an dengan j ahanam !

Hati-hatilah kalian dengan batasan-batasan! Sesungguhnya .jika aku ffi
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telah mati maka aku meninggalkan kalian dan aku menjadi pemimpin

kalian di telaga. Barangsiapa lang rninum" sesungguhnjta ia telah

beruntung. Dan akan datang beberapa golongan dan mereka dimasukkan

kepada golongan kiri maka aku berkatq'Wahai'fuhan'-saya pikir
beliau berkata-maka dikatakan, 'sesungguhnlta mereka tetap kembali

kepada apa jtang dahulu acla pada mereka sepeninggalntu."'

Kemudian ia mengatakan, "Laits sendiri meriwayatkan dari Abdu
al-Malik bin Sa'id bin Jubair."

Al-BukhAri berkata di Bab al-Haudli dalam Shahih-nya, 'Anrr0

bin Muhammad meriwayatkan kepada kami dari Hisyinr, dari
Abff Bisyar dan AthA' ibnus-SA'ib, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu
AbbAs, ia mengatakan, Al-Kautsar adalah kebaikan yang banyak

yang AllAh memberikannya kepada Ras0lullAh Shallalhhu Ataihi
wa Sallam."'

Ab0 Bisyar mengatakan, 'Aku berkata kepada Sa'td bin Jubair

bahwa orang-orang rnengatakan bahwa ia adalah sungai di surga.

Maka Sa'id berkata, 'Sesungguhnya ia dari sungai yang ada di
surga dari kebaikan yang Allah berikan kepada beliau."'

Saya berpendapat bahwa di depan telah disebutkan bahwa ia
rnengalir dari al-Kautsar ke Haudh dengan dua aliran dari enras

dan perak.

IrnArn ath-Thabrini berkata, "IbrAhim bin Hfisyirn al-Baghau,i

meriw'ayatkan kepada kami dari Muhammad bin Abdu al-Wahdb

al-HAritsi, dari Abdullflh bin 'Ubaid bin 'Umair, dari lbnu Ab0
Mulkiyalr, dari Ibnu Abbis ra. bahwa RasfflullAh Shallalldhu Alaihi
uta Sallam berrsabda, 'Telagaku jarak perjalanan satu bulan tlan .sudut-

sudutnya sama. ()elas-gelasnya sebanyak bintang-bintang di langit.
Airnya lebih putih dari salju, lebih manis dari. marht, dan aroruanya

lebih wangi dari kasturi. Barangsiapa jang minum darinjta, ia tidok
akan merasukan daltaga setelah itu tuttuk selamanlta."'

Kanasta AKnlrar 5u I

Ilrrrrr Abfi ad-DunyA berkata, 'Al-AbbAs bin Muhammad

rrrt'riwayatkan kepada kami dari Muhamrnad ibnul-Marwazi,

rlirri Mulrshin bin 'Uqbah a1-YamAni, dari az-Zubair bin Syabib,

rlari 'LJtsmAn bin [{Adhir, dari Ibnu AbbAs bahwa RasirlullAh

Shtlluttdlru Alaihi ua Sallamditanya mengenai berdirinya makhluk

<li rlcpan Tuhan semesta alam, apakah di sana ada air? Maka beliau

Irt,rsabda, 'Oh. Demi Zatyng jiwaku berada dalam genggaman-Nya!

^\r.sungguhnya di sana ada air. Sesungguhnya wali-wali Alldh pasti

ntinum dari telaga-telaga para nabi dan Alldh mengutus tuluh puluh

ribu malaihat yang di tangan m.ereka terdapat tongkat dari api. Mereka

mengusir orang-orang kafir dari telaga-telaga para nabi."'

Riwayat dari 'Abdullah bin 'Umar

Imdm al-BukhAri berkata, "Musadad meriwayatkan kepada

kami dari YahyA, dari 'Ubaidullflh, dari NAfi', dari Ibnu 'Urnar,

dari Ras0lullAh ShallallAhu Alafii wa Sallam, beliau berkata,

'sesungguhnla di depan kalian sebuah telaga seperti antara Jarbd' dan

Adzruh."'

Diriwayatkan oleh Ahmad dari YahyA al-Qathin dan diriwayatkan

oleh Muslim dari hadits 'Ubaidutldh, Ayirb, MfrsA bin'Uqbah dan

Iainnya dari NAfi'. Dalam sebagian riwayat disebutkan, "Di depan

kalian sebuah telaga seperti antara Jarbd' dan Adzruh. Keduanya

adalah dua desa di SyAm. Di sana terdapat cerek-cerek sebanyak

bintang-bintang di langit. Barangsiapa yang minum darinya ia

tidak akan merasa dahaga setelah itu untuk selamanya."

IrnAm Ahmad berkata, 'Abfi al-Mughirah meriwayatkan kepada

kami dari Amr0 bin Amri atau 'UtsmAn bin Amr0 al-Ahmffsi,

rlari al-MukhAriq bin Abff al-MukhAriq, dari Abdullhh bin'Umar

lrahwa ia mendengarnya berkata,'sesungguhnya Rasfflull6h

^\hollalldhu 
j4laihi wa Sallam bersabda, 'Telagaku seperti antara Adn
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dan Oman. Lebih dingin dari salju, lebih manis dari madu, aromanla

lebih ztangi dari kasturi. Gelas-gelasnya seperti bintang-bintang di

langit. Barangsiapa lang minum darinya ia tidak ahan merasakan

dahaga selamanjta. Orang pertarna yang minum darinjta adalah orang-

orang miskin kaum Muhajirin.' Seseorang berkata, 'Lalu siapakah

mereka wahai Rasirlullth?' Beliau berkata, 'Orang-orang yang

rambut kepalanya kusut, wajahnlta pucat, bajunya kotor, tidak dibukakan

pintu-pintu bagi mereka, mereka tidak rnenikah dengan zvanita-wanita

cantik, dan orang-orang lang menunaikan setiap ketaajiban mereka dan

tidak mengambil hak mereka."'Ahmad sendiri.

AbO DAwud ath-ThayAlisi berkata, 'AwAnah meriwayatkan

kepada kami dari Atha' ibnus-SA'ib, ia mengatakan, 'MuhArib

bin DitsAr berkata kepadaku, Apa yang dikatakan oleh Sa'id bin

Jubair mengenai al-KautsarP' Aku pun berkata, 'Sa'id bin Jubair

meriwayatkan dari Ibnu AbbAs bahwa al-Kautsar adalah kebaikart

yang banyak.' MuhArib berkata, 'Sesungguhnya aku sama,

sependapat dengan Ibnu AbbAs. AbdullAh bin'Umar meriwayatkan

kepada kami dan ia berkata, 'Ketika turun surat al-Kautsar [tos]
ayat l,'Sesungguhryta Kami telah memberikan kepadamu al-Kautsar

{nikmat yang baryak)', RasfilullAh Shallall6hu Alaihi wa Sallam

berkata kepada kamt, 'Ia adalah sungai di surga. Kedua sisinya dari

erllas, mengalir di atas mutiara dan yqut. Tanahnya lebih harum dari

wangi kasturi dan rasan)a lebin manis dari madu, dan airnyajauh lebih

putih dari salju;"'

Al-B)\haqi meriwayatkan dari hadits HimAd bin Zaid dari AthA'

ibnus-S)'ib seperti itu dan at-Tirmidzi berkata, "Hasan shahth."

Riwayat dari 'Abdullah bin 'Amr0 ibnul-'Ash

\ ImAm al-BukhAri berkata, "Syu'bah bin AbCr Maryam meriwayatkan

kY kepada kami dari NAfi' bin 'Umar, dari Ibnu Abfi Mulkiyah, dari
&\
,nl
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AbdullAh bin AmrCr bahwa Ras0lullAh Shallalhhu i4laihi wa Sallam

bersabda, 'Telagaku jarak perjalanan satu bulan, airryta lebih putih

dari susq aromanla lebih wangi dari kasturi, dan gelas-gelasryta seperti

bintang-bintang di langit. Barangsiapa minum darirya maka ia tidak

akan merasa dahaga untuk selamanla|"

Diriwayatkan oleh Muslim dari DAwud bin'Umar, dari NAfi', dari

'IJmar.

ImAm Ahmad berkata, "YahyA meriwayatkan kepada kami dari

Husain al-Mu'alim, dari AbdullAh bin Buraidah, dari AbO Sibrah

-namanya 
adalah SAlim bin Sibrah-, ia berkata, 'Ubaidulldh bin

Ziy nd bertanya men genai Haudh 
-Haudh 

Muhamma d S hallallLhu

Alaihi wa Sallam- dan ia mendustakannya setelah ia bertanya

tentang itu kepada Abir Barzah, al-Bard' bin 'Azib, 'A'ia, bin 'Umar

dan seorang laki-laki lain dan ia mendustakannya.'

Maka AbCr Sibrah berkata kepada 'UbaidullAh bin ZiyAd, Aku

meriwayatkan kepadamu sebuah hadits yang di sana terdapat

kesembuhan. Sesungguhnya ayahmu dan aku membawa harta

kepada Mu'Awiyah. Maka aku bertemu dengan AbdullAh bin Amrff.

Kemudian ia pun meriwayatkan kepadaku apa yang telah ia dengar

dari Rasfflullih ShallailAhu i4laihi wa Sallam dan mendikteku. Aku

pun menulis dengan tanganku dan tidak menambahkan satu huruf

pun dan tidak pula mengurangi satu huruf pun. Ia meriwayatkan

kepadaku bahwa Ras0lullffh Shallalldhu Alaihi wa Sallam bersabda,

'sesungguhnya All6h tidak menlukai orang yang keji dan kekejian. Atau

membuat marah orang lang keji dan itang berbuat kekelian. Tidak akan

terjadi Kiamat hingga muncul kekejian dan perbuatan keji, putusnya tali

persaudaraan dan burukryt a bertetangga, s amp ai p engkhianat dip e rcay a

dan orang yang jujur dikhianati. Ketahuilah bahwa tempat yang

dtjanjikan bagi kalian adalah telagahuyng lebar dan paniangnya sama,

ia seperti antara Ailah dan Makkah. Ia jarah peryalanan satu bulan. Di
sana terdapat cerek-cerek yang seperti bintang-bintang. Minunxannya
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jauh lebih puti.h daripada perak. Barangsiapa minum darinya m'aka ia

tidak akan merasakan dahaga setelah itu untuk selamanjta." 'Ubaidullah

berkata, Aku belum pernah mendengar satu hadits yang lebih kuat

dan lebih terpercaya daripada ini.' Ia pun mengambil dan menahan

lernbaran padanya."

AbCr Bakar al-Bazzir berkata dalam Musnad-nya, "Mahmffd bin

Bakar meriwayatkan kepada kami dari AbdurrahmAn, dari Ubay,

dari 'isa ibnul-MukhtAr, dari Muhammad bin Abo I-aila, dari

'UbaidullAh bin Abfi Mulkiyah, dari 'UbaidullAh bin 'Umar al-

Laitsi, dari Abdullah bin Amrff, ia ntengatakan, Aku mendengar

RasirlullAh shaltaltdhu j4laihi ua sallam bersabda, 'sesungguhnya

aku mempunjtai telaga di surga seluas jarah perjalanLn satu bulan.

Sudut-suduWa sama. Aromanya lebih uangi daripada kasturi, airnya

seperti perak, canting-cantingrya seperti bintang-bintang di langit.

Barangsiapa minum darinita maka dia tidak akan merasakan dahaga

setelah itu untuk selamanya.' Kemudian ia mengatakan, 'Kami tidak

mengetahui 'Ubaidutldh bin 'Umar merizuayatkan dari AbduilAh bin

Amrfi."'

Diriwayatkan dari ath-Thabr0ni, dari AbO Barzah ra', dari riwayat

AbCr al-Waz?t'Jdbir bin Amrff.

Dari Abfi Barzah ra. bahwa ia mendengar Rasolull?rh shallalldhu

j4laihi wa Sallambersabda, "Di antara dua tepi telagaku seperti antara

Ailah dan Sana'a, jarak perjalanan satu bulan. Lebarnita sama seperti

panjartqrya. Di sana terdapat dua aliran yang mem.ancar dari surgo,

dari ?er;k dan emas. Lebih putih da,ri susu dan lebih dingin dari salju.

Di sana terdapat cerek-cerek sebanyak bintang-bintang di langit'"

Diriwayatakan oleh ath-Tahbrini dan Ibnu HibbAn dalam Shahih-

nya dari riwayat AbCr al-Wazd', drrnana narlanya adalah JAbir bin

Amr0 dari Abfi Barzah.
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Riwayat dari 'Abdulleh bin Mas'0d

IrrrAm al-BukhAri berkata, "Yahyi bin l{imAd meriwayatkan

kepadaku dari Abfi Awinah, dari SulairnAn, dari Syaqiq, dari

AbdullAh, dari Nabi Sltallalldhu i4laihi zua Sallam, dirnana beliau

bersabda, 'Aku adalah pemimpin kalian di atas llaudh."'

ImAm al-BukhAri berkata, "Amrff bin Ali rneriwayatkan kepada

karni dari Muhanrmad bin Ja'far, dari Syu'bah, dari al-Mu'tamir
bahwa ia mendengar Ab0 We'il meriwayatkan dari AbdullAh bin

Mas'0d, dari Ras0lull6th Shallalldhu i4laihi wa Sallam bahrn,a beliau

bersabda, 'Aku adalahpemtmpin kalian di atas telaga. Sungguh orang-

orang dari kalian akan diangkat kemudian mereka bergetar di bawahku.

Maka itku berkata, 'Tuhan, sahabat-sahabatku ...,' lalu dikatakan

kepadaku, 'Sesungguhnya engkau tidak mengetahui apa jtang telah

m.ere k a p er bua t s e p eningga lmu."'

Diikuti oleh 'Ashim dari Abfi Wa'it dan ia mengatakan bahwa

Hashin meriwayatkan dari Abff Wa'il, dari Hudzaifah, dari Nabi

Shallalldhu i4laihi wa Sallam.

ImArn Ahmad berkata, "'Arim ibnul-tradhal meriwayatkan kepada

karrri dari Sa'id bin Zaid, dari Ali ibnul-Hakam al-BanAni, dari
'UtsmAn, dari IbrAhim bin Alqamah dan al-Asu,ad, dari Ibnu

Mas'fid bahr,va ia berkata, 'Dua putra Mulkiyah datang kepada

Nab\ Shallalldhu Alaihi wa Sallam dan berkata,'Sesungguhnya ibu

kami dahuht menghornrati suanti dan salanp; terhadap anak-anak serta

'm.englnrmati lamu,. Llanya srya, ia m.eninggal dalam ma.sa jahiliah.'

Maka RasirlullAh Shallalldhu i4laihi ua Sallam bersabda, 'Ibu kalian

di neraka.'

Mereka pun berpaling dan terlihat kebencian di wa.jah keduanya.

Kern rrd ian Ras fil ullAh S ha llalhhu A la i h i zu a S all arn menrerintah han

rrtereka ketnbali lalu keduanyapun kernbali dan terlihat hegembiraan
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di wajah keduanya karena berharap telah terjadi sesuatu. Lalu

beliau berkata, 'Ibuku bersama ibu kalian.' Maka berkatalah seorang

laki-laki dari kaum munafik, 'Laki-laki ini tidak butuh apa-apa dari

ibunya dan kami mengikutinYa.'

Lalu berkatalah seorang laki-laki dari golongan AnshAr dan aku

sama sekali belum melihat seorang yang lebih banyak bertanya

daripada dirinya, 'wahai Rasolullih, apakah Auah menjanjikan

kepada Anda mengenai ia 
-atau 

keduanya-?' Beliau menyangka

bahwa itu mengenai sesuatu yang telah beliau dengar lalu beliau

berkata, ,Aku tidak memintanya kepada Tuhanku, dan betapa aku

sangat menginginkan itu. Sesungguhnya aku benar-benar akan berdiri

di tempat yng terpuji pada hari Kiamat;

Sahabat Anshar pun bertanya, 'Lalu apakah tempat yang terpuji

itu?' Beliau berkata, 'Itu adalah ketika halian didatangkan dalam

keadaan tidak beralas kaki, tidak berpakaian, dan tidak disunat. Maka

orang pertama yng cliberi pakaian adalah lbrdhim as. lalu Ailah

berkata, 'Berilah sahabat dekatku pakaian.' Maka ia diberi dua pakaian

sutera putih dan ia memakainya. Kemudian ia duduk menghadap ke

Arasy. Lalu aku diberi pakaian dan aku meruakainita, kemudian aku

berdiri di sebelah kanan Arasy, tempat yang tidak ada seorang pun lang

menempatinya. Sehingga orang-orang pertama hingga orang-orang

terakhir rnerasa iri terhadaPku.'

Beliau melanjutkan, 'Dan ia dibuka dari al-Kautsar ke telaga.'

Kemu&ym orang munafik itu berkata, 'sesungguhnya tidak ada air

mengali\ melainkan di atas lumpur atau di atas kerikil.' Maka sahabat

Anshar berkata,'wahai Rasirlullah, apakah ia mempunyai lumpur

atau kerikil?' Beliau pun berkata,'Lumpurnya adalah kasturi dan

kerikilnya adalah bautang Putih''

Maka orang munafik berkata, Aku belum pernah mendengar

\ seperti yang aku dengar hari ini. Tidak ada air yang mengalir

il
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di atas lumpur atau kerikil melainkan ia mempunyai tumbuhan.'

Sahabat Anshar pun berkata, 'Wahai RasirlullAh, apakah ia

mempunyai buah?' Rasfflullih Shallalldhu j4laihi wa Sallarn pun

berkata kepadanya, 'Iya. Permata yang berttarna-uarni, airnya

jauh kbih putih dari susu dan lebih manis dari madu. Barangsiapa

minum darinya maka ia tidak akan merasakan dahaga setelah itu. Dan

barangsiapa yang diharamkan maka ia akan merasakan dahaga .setelah

itu."' Abmad sendiri dan hadits sangat gharib.

Riwayat dari 'Utbah bin 'Abdu as-Silmi

ImAm ath-Thabrtni berkata, 'Ahmad bin Khalid al-Halabi

meriwayatkan kepada kami dari AbCr Taubah ar-Rabi' bin NAfi', dari

Mu'Awiyah bin SalAm, dari Zatd bin Salflm bahwa ia mendengar

Abff SalAm berkata, 'Amir b\nZaid al-BakAli meriwayatkan kepada

kami bahwa 'Utbah bin Abdu as-Silmi berkata, 'Seorang Arabi

datang kepada Ras0lullAh Shallalldhu iLlaihi wa Sallamdan berkata,

'Beri penjelasan kepada kami apa yang engkau sebutkan tentang

telaga itu?' Ras0lullAh Shallalldhu Alaihi wa Sallam kemudian

menj el aska n,' Luasny a tidak terkira, laks ana lautan y ang tidak b er te p i.

AtlAh memberikan informasinya kepada diriku hanya sedikit, tlimana

tidak ada seorang manusia pun yang pernah diciptakan oleh Alldh itang

mengetahui tepi dari telaga tersebut."'

Siapa yang Membenci Sunnah Rasfilull6h
akan Dijauhkan dari Telaga Beliau

AbO Abd ullih al-Qurthubi meriwayatkan bahwa ImAm at-Tirmid zi

-yaitu 
al-Hukaim- menfleluarkan dalam NawAdir al-Ushfrl

dari hadits 'UtsmAn bin Madh'0n dari Nabi Shallalldhu Alaihi. zta

ffi
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Sallam bahwa beliau berkata, "Wahai 'Utsmdn, langanlah engkau

'membenci sunnahku. Karena sesungguhnya barangsiapa lang membenci

sunna.hku kemudiun ia meningp;al sebelum ia bertobat, maka malaikat

memalingkan wajahnya dari telugaku pada Hari Kiamat."

Kekhawatiran Rasfilull6h atas Umat Beliau
pada Persaingan Dunia

ImAm al-BukhAri berkata, "Amrfi bin KhAlid meriwayatkan kepada

kami dari al-Laits dari Yazid dari Ab0 al-Khair dari 'Uqbah bin

'Arnir bahwa Ras0lullAh Shaltattdhu i4laihi wa Sallaru pada suatu

hari keluar kemudian mendirikan shalat atas korban Perang Uhud.

Kenrudian beliau menuju ke mimbar dan berkata,'Sesungguhnya aku

adalah peminQin kalian di atas Haudh rJa.n aku adalah saksi atas kalian.

Sungguh, aku benar-benar melihat ke Haudh sekurang dan aku diberi

kunci-kunci gudang atau kunci-kunci bumi. Demi Alldh, aku tidaklah

mengkhawatirkan kalian akan menyekutukan AlLdh sepeninggalku,

tetapi aku m.engkhazuatirkan kalian saling berbmba-lomba di dalamnya

(dunial"

ImAm Muslirn rneriwayatkan dari Qutaibah, dari al-Laits, dari hadits

YahyA bin Ayiib, dari Yazid bin Abff Ilabib dan pada riwayatnya

disebutkan," Sesungguhnya aku udalah pemim,pin kalian di Haudh dun

sesungguhryta lebarryta seperti antara Ailah ke Juhfah. Sungguh! Aku

tidak.y.engkhawatirkan kalian ak an men1 e kut ukan A lldh sepen ingga lk u,

tetapi dku mengkhazuatirkan kalian akan dunia dan kalian heilomba-

lomba di dalamnya d.an saling membunuh sehingga kalian binasa,

seb agttinrnna binas any a ora?Lg-orang sebe Lum ka lian."' Uq bah berkata,

"Itu adalah kali terakhir aku rnelihat RasirlullAh ShallailAhu i4laiht

zua Sallam di atas mirnbar."

x
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Riwayat dari'Umar ibnul-Khathth6b

Disandarkan pada al-Baihaqi dari jalan Ali ibnul-Madini dari

Affin dari HimAd bin Salamah dari Ali bin Zatd dan YCrsuf bin

Mahrdn dari Ibnu AbbAs, ia berkata,'Aku mendengar'Umar ibnul-

KhaththAb berkata, 'Sesunggu,hnya Rasfilulldlt ShallailAhu Alaihi wa

Sallam mengasihi, Abfr Bakar mengasihi, dan aku pun mengasihi, serta

akan ada suatu kaum jtang mendustakan rahmal Da11a[ Haudh, Vdaat'
siksa kubur, dan golongan yang akan keluar dari neraku."'

Orang Pertama yang Meminum Air di Telaga Nabi
adalah Siapa yang Memberi Minun Saudaranya

yang Tengah Kehausan di Dunia

'Umar bin Muhammad bin Bahr al-Buhairi berkata, "SulaimAn

bin Salamah meriwayatkan kepada kami dari Muhammad bin

IshAq bin Ibrflhim dari Ibnu Juraij dari MujAhid dari an-Nuwds

bin Sam'An bahwa ia mendengar Rasirlullfith Shallalldhu )4laihi

wa Sallam bersabda, 'sesungguhnya telagaku lebar dan panjangnya

adalah antara Ailah ke Oman. Di sana terdapat canting-canting seperti

bintang-bintang di langit. Orang pertama yung rneminumnya dari

uruatku adalah orang lang memberi minum setiap orang yang haus."'

Disebutkan juga dari arah ini, kemudian ia berkata,'Aku (Penulis)

berpendapat bahwa hadits ini dari hadits-hadits Shahih al-Bukhari.

Hanya Allah Yang Mahatahu."

Barangsiapa Telah Minum Air dari Telaga Nabi,
Tidak Akan Merasa Dahaga Selamanya

Abff Bakar bin Abfi'Ashim berkata, "Duhaim meriwayatkan kepada

kami dari al-Walid bin Muslim dari ShafwAn dari Sulaim bin'Amir &
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dari AbO al-YamAn al-Hauzuni dari Ab0 Umimah AbO Yazid

ibnul-Akhnas bahwa ia bertanya kepada Ras0lullAh Shallalldhu
j{laihi zua Sallam, 'Wahai Ras0lullAh, seperti apakah luasnya telaga

Anda?' Beliau berkata, 'Seperti antara Adn ke Oman 
-RasitluilAh

menunjuk dengan tanganryta dan melebarkannya-, di sana terdapat

dua saluran dari emas danperak.' Ia bertanya, 'Lalu apakah minuman

telaga Anda?' Beliau menjawab, 'Jauh lebih putih dari susu, lebih

manis dari madu, dan aromanya lebih zaangi dari kasturi. Barangsiapa

yang minum darinya ia tidak akan merasakan dahaga setelah itu untuk

selamanya dan wajahryta tidak ahan menghitam untuk selamanya."'

Ibnu AbO ad-DunyA berkata, "Muhammad bin Y0suf ibnush-

Shabih meriwayatkan kepada kami dari AbdullAh bin Wahab dari

Mu'Awiyah bin ShAlih dari Abfi YahyA dari Abir UmAmah al-BAhali

bahwa ditanyakan, 'Wahai Ras0lulldh, seperti apakah luas telaga

AndaP' Beliau berkata, 'Antara Adn dan Ornan 
-beliau 

menunjuk

dengan tangannya dan melebarkannla-, di sana terdapat dua saluran

dari emas dan perak.' Ditanyakan kembali, 'Wahai Ras0lullih, lalu

apakah minumannya?' Beliau menjawab, 'Lebihputih dari susu,lebih

manis dari madu, dan aromanlta lebih zuangi dari kasturi. Barangsiapa

minum darinya ia tidak akan merasakan dahaga setelah itu dan wa1 ahryta

tidak ahan menghitam setelah itu untuk selamanya."'

Riwayat dari Ab0 Barzah al-Asl6mi
\

AbCr \wud berkata, "Muslim bin Ibrihim meriwayatkan

kepada kami dari Abdu as-SalAm bin Ab0 Hdz\m, AbCr ThAl0t, ia
mengatakan, Aku menyaksikan Abir Barzah menemui 'UbaidullAh

bin ZiyAd, lalu seseorang meriwayatkan kepadaku 
-ia 

menyebutnya

Muslim- dan ia di SimAth. Tatkala 'UbaidullAh melihatnya, ia

pun berkata, 'Sesungguhnya pembicaraan kalian ini adalah omong

, kosong.' Maka Syaikh pun memahaminya dan berkata, Aku

X tidak menyangka bahwa aku tinggal bersama sebuah kaum yang
t_)
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menghinaku atas kebersamaanku bersama Muhammad S hallailAhu

l4laihi wa Sallam.' 'UbaidullAh pun berkata, 'Sesungguhnya

kebersamaan dengan Muhammad adalah baik bagimu dan bukan

aib.' Lalu ia berkata, 'sesungguhnya aku datang kepadamu untuk

bertanya kepadamu mengenai Haudh. Apakah engkau telah

mendengar RasfflullAh Shallalhhu Alaihi wa Sallam menyebut

sesuatu tentang itu?'Abff Barzah pun berkata, 'Benar. Tidak hanya

sekali, dua, tiga, empat, lima kali. Dan barangsiapa mendustakan

itu, maka Allah tidak akan memberinya minum darinya.' Kemudian

ia keluar dalam keadaan marah."'

Barangsiapa Mendustakan Telaga Nabi,

Ia tidak akan Diberi Minum DarinYa

AbCr Bakar bin Abtr ad-DunyA berkata, 'Abff Khaitsamah

meriwayatkan kepada kami dari Yazid bin HArCrn dari Muhammad

bin Mahram al-'Abdi dari AbCr Thil0t al-'Anzi bahwa ia mendengar

Abff Barzah berkata, Aku mendengar Ras0lullith ShallailAhu i4laihi

wa Sallam bersabda, 'Aku numpunitai telaga m.aka barangsiapa

yang mendustakannya, rnaka Alldh tidak akan memberinya minum

darinya.""

ImAm al-Baihaqi telah meriwayatkan darijalan lain dari Muhammad

bin YahyA al-Dzahili dari AbdurrahmAn bin Mahdi dari Qurrah bin

Khalid dari Abff Hamzah Thalhah bin Yazid, pelayan al-AnshAr,

dari Abfi Barzah mengenai pertemuannya dengan 'UbaidullAh bin

Ziydd seperti yang telah disebutkan di depan.

Riwayat dari Ab0 Barzah al-Asl6mi

AbO Bakar bin 'Ashim berkata, "'Ubadah bin Abdurrahim

meriwayatkan kepada kami dari an-Nadhar bin Syamil dari SyadAd
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bin Sa'id, ia mengatakan, Aku mendengarAbfr al-Whzd' 
-iaadalahJAbir- metrgatakan bahwa ia mendengar Abir Barzah al-Aslami

berkata, Aku mendengar Ras0lullAh Shallalldhu Alaihi zua Sallam

bersabda, 'Jarak antara kedua tepi telagaku seperti antara Ailah ke San'a

atau laksana jarak perjalanan satu bulan, lebarryta seperti panjan{nla,

di sana terdapat dua saluran lang nlengalir dari surga dari perak dan

emas. Lebih putih dari sttsu dan lebih m.anis dari madu. Di sana terdapat

tenQat air minum (teko dan gelas) sebanyak bintang-bintang di langit.

Barangsiapa minum darinya, maka ia tidak akan ruerasakun dahaga

setelah itu untuk selamanya. Dan barangsiapa mendustakannjta, maka

AilAh ildak akan memberinya minum, yaitu darinya.""

Riwayat dari Abri Bakrah ats-Tsaqafr

Ab0 Bakar bin Ab0 ad-Dunyi berkata dalam al-AhwAI,'Ahmad

bin Ibrflhim meriwayatkan kepada kami dari Rauh, dari HimAd

bin Zaid, dari Ali bin Zaid, dari al-Hasan, dari Ab0 Bakrah bahwa

Ras0lullAh ShallallLhu i4laihi wa Sallam bersabda, 'Aku adalah

pemimpin kalian di atas Haudh;"

Riwayat dari Abfi Dzarr al-Ghifari

ImAm Muslim ibnul-HajjAj berkata dalam Shahih-nya,'Abfi Bakar

bin \b0 Syaibah dan IshAq bin lbrAhim serta Ibnu 'IJmar al-Maki

meriw\ratkan kepada kami dengan lafazh dari AbO Syaibah, Abdu

al-'Aziz bin Abdu ash-Shamad meriwayatkan kepada kami dari

Abfi 'ImrAn al-Jauni dari AbdullAh ibnush-ShAmit dari Abir Dzarr
bahwa ia bertanya, 'Wahai RasCrlullth, apakah bejana telagaP'

Beliau menjawab, 'Demi Zat ltang jizta Muhammad berada dalam

genggaman-Nya. Sunggul4 belana-bejana yng tersedia lebih banjtak

dartpadalumlah bintang di langit dan seperti bintang-bintang di tengah
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nralam ltang gelap-gulita serta tidak ada autan. Di sana mengalir dua

salurunt dari surga. Barangsiapa minum darirya, maka ia tidak akan

meraso dahaga. Lebarnya sama seperti panjangnya, antara Oman ke

Aitah. Airnya jauh lebih putih dari susu dan lebih mani.s dari madu."'

Lafazh ini darinya, baik sanad maupun matannya.

Ras0lull6h adalah Nabi yang Terbanyak Memiliki
Pengikut Pada Hari Berbangkit Kelak

Ibnu AbO 'Ashim berkata, 'Abff Bakar bin Abir Syaibah

meriwayatkan kepada kami dari Muhatnmad bin Bisyar dari

Zakariyd dari Athiyah al-'Auni dari AbCr Sa'id al-Khudri dari Nabi

Shallalldhu Alaihi wa Sallam bahwa beliau bersabda, 'Sesungguhnya

aku mempunjtai sebuah telaga yang panjangnia antara Ka'bah ke

Bait al-Maqdis, lebih putih dari susu, dan bejana-bejananya sebanyak

bintang-bintang. Sesungguhnya aku adalah nabi yng paling banvak

pengikutnya pada Hari Kiamat."' Diriwayatkan oleh Ibnu MAjah

dari AbO Bakar bin AbO Syaibah.

Ibnu Abir ad-DunyA berkata, "Muhammad bin SulaimAn al-Asadi

meriwayatkan kepada kami dari 'isA dari Zakariyd dari Athiyah

al-'Auni dari Abfi Sa'id bahwa Ras0lulldh Shallallilhu Alaihi wa

Sallam bersabda, 'sesurugguhnjta aku mem.punyai sebuah telaga yng
panjangrya seperti antara Ka'bah ke Bait al-Maqdis. Jauh lebih putih

dari susu. Bejana-bejananla sebanyak bintang-bintang. Setiap nabi

memanggil umatnya dan setiap nabi mem.punitai telaga. Dari mereka

ada yang didatangi beberapa helompok, dari mereka ada yang didatangi

oleh beberapa orang, dan dari mereka ada yang didatangi oleh satu dan

dua orang, dan dari mereka ada yang tidak didatangi oleh seorang pun.

Maka dikatakary 'Engkau telah menyampaikan.' Sesungguhnya aku

adalah nabi yang paling banyak pengikutnya pada hari Kiamat;' (

ffi
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Di Antara Makam Nabi dan Mimbar Beliau
Terdapat Taman dari Taman-Taman Surga

ImAm al-Baihaqi meriwayatkan dari jalan Rauh bin 'UbAdah

dari Mdlik dari Habib dari AbdurrahmAn dari Hafshin dari Abfi

Hurairah dan Abff Sa'id bahwa Ras0lullih Shallalldhu Alaihi wa

Sallam bersabda, "Di antara rurnahku dan mimbarku adalah taman

d ari t am an - t antan sur ga."

Diriwayatkan oleh Imim al-BukhAri dari arah lain dari Milik dan

diriwayatkan dari hadits Abdulldh bin 'Umar, dari Habib tanpa

menyebutkan Sa'id.

Riwayat dari AbO Hurairah ad-Dausf

ImAm al-BukhAri berkata, "IbrAhim ibnul-Mundzir meriwayatkan

kepada kami dari Anas bin 'IyAdh dari 'UbaidullAh bin Habib dari

Hafshin bin'Ashim dariAbO Hurairah bahwa Ras0lullAh Shallallilhu

i4laihi uta Sallam bersabda, 'Di antara rumah dan mimbarku adalah

taman dari taman-taman surgq serta mimbarku di atas telagaku."'

Diriwayatkan pula oleh al-BukhAri dan Muslim dari berbagai jalan

dari 'UbaidullAh bin 'Umar dan dikeluarkan oleh al-BukhAri dari

hadits Malik, yang keduanya dari Habib bin AbdurrahmAn serperti

itu. Hanya A[ah Yang Mahatahu.

I m'h\ al-BukhAri berkata, "I brAhim ibn ul-Mu ndzir meriwayatkan

kepada kami dari Muhammad bin Falih dari Ubay dari HilAl dari

Athe' bin YasAr dari Ab0 Hurairah dari Rasirlull?rh ShallailAhu

Alaihi zua Sallam, beliau bersabda, 'Tatkala aku berdiri lewatlah

segolongan orang. Hingga apabila aku telah mengenali mereka, seoranF;

lakt-laki keluar di antara ahu dan mereka, dan dia berkata, 'Kemarilah!'

L Aku pun berkata, 'Ke mana?' Ia berkata, 'Ke neraka, demi AilAh.' Aku

{ berkata, Ada apa clengan mereka?' Ia berkatq 'Mereka telah kembali
u
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kepada apa yang ada pada mereka sepeninggalmu.' Kemudian lezuatlah

rombongan lain, ketika aku telah mengenali mereka, seorang laki-laki

keluar di antara aku dan nrcreka, seraya berkata, 'Kemarilah!' Aku

pun berkata, 'Kemana?' Ia berhata, 'Ke neraka, demi AllAh.' Maka aku

berkata, Ada apa dengan mereka?' Ia berkata, 'Sesungguhnya mereka

kembali kepada apa yang ada pada mereka sepeninggalmu-' Maka

aku tidak melihat ia keluar dari mereka melainkan seperti unta lang
terabaikan." Ia sendirian dalam meriwayatkan dari jalur ini.

lmAm Muslim berkata, "AbdurrahmAn bin SalAm al-Jamahi

meriwayatkan kepada kami dari ar-Rabi'-yaitu Ibnu Muslim-
dari Muhammad bin ziydddari Abir Hurairah ra. bahwa Rasirlullah

Shatlaltdhu Alaihi wa Sallarn bersabda, 'sungguh aku benar-benar

mengusir banyak orang dari telagaku seperti terusirnya unta asing."'

Diriwayatkan kepadaku oleh AbdullAh bin Mu'Adz dari Ubay dari

Syu'bah dari Muhammad bin ZiyAd bahwa ia mendengar AbO

Hurairah mengatakan bahwa Rasfilullih Shallalhhu Alaihi wa

Sallamberkata ..., seperti itu.

ImAm Muslim berkata, "suwaid bin Sa'id dan Ibnu AbCr 'Umar

meriwayatkan kepada kami yang keduanya dari Marwdn al-FazAri.

Ibnu AbO 'IJmar berkata, 'MarwAn al-Faztri meriwayatkan kepada

kami dari AbO MaUk al-Asy.ia'i Sa'ad bin Thdriq dari Ab0 HAzim

dari Abo Hurairah bahwa Rascrlullah shallalldhu Alaihi wa sallam

bersabda, 'sesungguhnya telagaku lebih jauh daripada Ailah dari Adn.

Sungguh! Iajauh lebih putih dari salju dan lebih manis dari madu dengan

susu. Bejana-bejananya sungguh lebih banyak dari bintang-bintang.

Aku benar-benar mengusir orang-orang darinya sebagaimana seorang

laki-laki mengusir unta orang lain dari telaganya.' Mereka berkata,

'Wahai RasCrlullAh, apakah'Anda mengenali kami pada hari ituP'

Beliau berkata, 'Iya. Kalian menLpunyai tanda yang tidak dimiliki oleh

satu orang pun dari umat lain. Kalian datang kepadaku dengan cahaya

putih jtang bersinar-sinar dari bekas wudhu."' Ini lafazhnya.
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Diriwayatkan oleh ImAm Muslim dari hadits IsrnA'il bin Ja'far dari
al-'Ald', dari ayahnya, dari Abfi Hurairah seperti itu. Hanya Allah
Yang N4ahatahu.

Al-HAfizh adh-Dhiyi' jrgu meriwayatkan dari Yahyd bin ShAlih,

dari SulaimAn bir-r Hilal, dari Ibr0him bin Ab0 Sa'id, dari kakeknya,

dari Ab0 Hurairah bahwa Rasfrlullah shallaltdhu Alaihi zta sallam
bersabda, "Ketika aku telah meninggal maka aku adalah pemimpin

kalian di atas telaga." Ditanyakan, "Wahai Ras0lullAh, apakah telaga
itu?" Beliau menjawab, "Lebarnya seperti di antara kalian dan Jarbd'
dan Adzruh. Putihnya seputih susu dan ia lebih manis dari madu dan

gula. B e1 ana - b ej an anl a s e p e r ti b int ang- b intan g d i I angtt. B aran g s i a p a

yang datang padaku, maka ia minum. Dan barangsiapa yng telah

minum darinya, maka ia tidak akan merasakan dahaga selamanlta.

Ingatlah kalian! Golongan yang datang kepadaku yng aku mengenali

mereka dan mereka mengenaliku kemudian dipisahkan antara aku dan

mereka, maka aku pun berkata, 'sesungguhnya mereka dari. umatku.'

I-alu dikatakan kepadaku, 'sesungguhnya engkau tidak mengetahui

apa yng mereka perbuat sepeninggalruu.' Aku pun berkata, 'Pergt. dan

menj auhl,ah orang yang mengganti."'

Kemudian al-Hfifizh adh-Dhiyfl' berkata, 'Aku tidak mengetahui
bahwa aku mendengar kata 'gula' dari Ras0lullAh Shallalldhu Alaihi
wa Sallam selain dalam hadits ini."

Penulis berpendapat, tetapi telah ada hadits yang menyebutkan
kata 'gula', yaitu hadits yang dirirvayatkan oleh al-Baihaqi dalam
bab.{walimah wa an-Natsar bahwa Rasfflullfih shallaltdhu i4laihi
wa Sallam menghadiri akad pernikahan, maka diberikan piring-
piring yang berisi kelapa dan gula lalu jatuh berserakan, maka

RasfilullAh Shallalldhu Alaihi wa Sallammengambilnya dan mereka
pun mengambilnya..., kelanjutan hadtts, dan ia ghartb sekali.

il
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ImAm al-BukhAri berkata,'Ahmad bin Syabib bin Sa'id al-Khithabi
mengatakan, 'Ubay meriwayatkan kepada kami dari YCrnus dari

Ibnu SyihAb dari Sa'id ibnul-Musayyab dari AbCr Hurairah bahwa

ia meriwayathan dari Rasirlill?th ShallailAhu Alaihi uta Sallam,

dimana beliau bersabda, 'Beherapa orang dari sahabatku datang

padaku pada hari Kiamat dan mereka terhindar dari telaga. Maka aku

be'rkata,'Wahai AilAh sahabat-sahabatku ...,' lalu dikatakan keltadaku,

'Sesungguhnya engkau tidak mengetahui apa yang ruereka perbuat

sepeninggalmu. ,\esungguhnya mereka telah kembali kepada apa jtang

dahulu ada pada mereka."'

Ia berkata, "Syu'aib mengatakan dari az-Zuhribahwa Ab0 Hurairah
meriwayatkan dari RasirlullAh Shallalhhu )4laihi uta Sallam,'Maka

mereka lari ketakutan.' Sementara Aqil mengatakan, 'Mereka

bergetar.' Az-Zubairi mengatakan dari Muhammad bin Ali, dari

AbdullAh bin RAfi', dari AbO Hurairah, dari Nabi ShallallLhu i4laihi
wa Sallam."

Semua itu merupakan tanggapan dan kami belum menemukan

seorang pun yang menyandarkannya dengan sesuatu dari arah

ini dari Ab0 Hurairah. Hanya saja, ImAm al-BukhAri mengatakan

setelah ini bahwa Ahmad bin ShAlih meriwayatkan kepada kami

dari Ibnu Wahab, dari Yfinus, dari Ibnu SyihAb, dari Ibnu al-

Musayyab bahwa ia meriwayatkan dari para sahabat RasfilullAh

ShallailAhu Alaihi zaa Sallam, dimana Ras0lullAh Shallalldhu i{laihi
wa Sallam pernah bersabda, "Beberapa orang dari para sahabatku

datang kepadaku ruaka mereka bergetar darinla. Aku pun berkatq
' Wahai A ilAh, s ahabat- s ahabatku.' M aka Dia berkata,' S e sungguhny a

engkau tidak mengetahui apa yang mereka perbuat sepeninggalruu.

Sesungguhnya mereka telah kembali kepada apa yang dahulu ada pada

mereka."'
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Ibnu Abir ad-DunyA berkata, "Ya'qffb bin 'Ubaid dan lainnya
meriwayatkan kepada kami dari SulaimAn bin Harb dari Himdd bin
Zaid daru Kalts0m 

-ImAm 
Masjid Bani Qusyair- dari al-Fadhal

bin 'is6 dari Muhammad ibnul-Munkadir dari Abff Hurairah, ia

berkata, 'Seolah-olah aku berasama kalian baru keluar dari telaga.

Seorang laki-laki bertemu dengan seorang laki-laki lain dan

berkata, Apakah engkau sudah minumP' Ia berkata,'Iya.' Kemudian

seorang laki-laki bertemu dengan seorang laki-laki yang lain lalu
berkata, Apakah engkau sudah minum?' Ia berkata,'Tidak.' Maka
ia pun kehausan."

Riwayat dari AsmS' binti Abfi Bakar ash-Shiddiq

Imim al-BukhAri berkata, "Sa'id bin Ab0 Maryam meriwayatkan
kepada kami dari NAfi' dari lbnu 'Umar dari lbnu Ab0 Mulkiyah
dari AsmA' binti Ab0 Bakar bahwa Ras0lulldh Shallalldhu Alaihi
wa Sallam bersabda, 'Aku berada di atas telaga hingga aku melihat

orang jtang minum dari kalian. Dan akan diambil orang-orang di
bautahk4 aku pun berkata, 'Wahai AilAh dariku dan dari umatku.'

Maka dihatakan kepadaku, Apakah engkau merasakan apa yng telah

merekaperbuat sepeninggalmu? Demi AllAh, sesungguhnya mereka telah

kembali kepada apa yang dahulu ada pada mzreka."'

Ibnu Abfi Mulkiyah dahulu berkata, "Ya Alldh, sesungguhnya kami
berlindung kepada-Mu dari kembalinya kami kepada apa yang
dahulu ada pada kami atau tertimpa fitnah dalam agama kami."

Diriwa)ratkan oleh Muslim dari DAwud dari NAfi'dari Ibnu Ab0
Mulkiyah dari Asmt' seperti itu.
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Riwayat dari Ummul Mu'minin 'Aisyah
binti ash-Shiddiq

ImAm al-Baihaqi berkata, 'Abir AbdullAh al-HAfizh meriwayatkan

kepada kami dari AbdurrahmAn ibnul-Hasan al-Qidhi dari lbrAhim

ibnul-Husain dari Adam dari Isri'il dari Abir IshAq dari Abff

'Ubaidah, ia mengatakan, Aku bertanya kepada 'Aisyah [Jmmu

al-Mu'minin mengenai al-Kautsar, maka ia berkata, Al-Kautsar

adalah telaga yang diberikan Allflh kepada Nabi kalian di surga'

Kedua tepinya adalah mutiara yang dilubangi. Di sana terdapat

bejana-bejana sebanyak bintang-bintang.""

Diriwayatkan oleh al-Baihaqi dan diriwayatkan pula oleh al-

BukhAri dari Khtlid bin Yazid al-KAhili dari Isrf il, dimana terdapat

kesaksian dari riwayat Muthrif.

Imim Muslim berkata, "Ibnu Ab0 'Umar meriwayatkan kepada

kami dari Yahya bin Abfi Aslam dari Ibnu Khaitsam dari Abdullah

bin 'UbaidullAh bin Abff Mulkiyah bahwa ia mendengar 'Aisyah

berkata, Aku mendengar RasfilullAh ShallailAhu i4laihi zaa Sallam

berkata dan beliau berada bersama para sahabatnya, 'Sesungguhnya

ahu di atas telaga menunggu siapa yang akan minum dari kalian.

Maka d"emi Alldh! Benar'benar diambil orang-orang di bautahku, rnaka

aku berkato" 'Oh Tuhan, dariku dan dari umatku.' AllAh pun berkata,

'sesungguhnya engkau tidak mengetahui apa itang telah mereka perbuat

sepeninggalmu, mereka masih saja kembali kepada apa yng dahulu ada

pada mereka.""

Imim Muslim sendiri dalam meriwayatkan jalur ini. Hanya Allah

Yang Mahatahu.
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Riwayat dari Ummul Mu'minin Ummu Salamah

Imflm Muslim berkata, "Yffnus bin ',{bdu al-AlA ash-Shada{i

merirvayatkan kepada kami dari AbdullAh bin Wahab dari
'Umar 

-ia 
adalah Ibnu al-Hdrits- bahwa Bakir meriwayatkan

kepadanya dari al-pAsim bin AbbAs al-Hflsyimi dari AbdullAh bin

NAfi', pelayan lJmmu Salarnah dari Ummu Salamah istri Ras0lullAh

Shallalldhu Alaihi zua Sallam. Ummu Salamah mengatakan, Aku

mendengar orang-orang menyebutkan tentang Haudh, dan aku

belum mendengar itu dari Ras0lull6h Shallalldhu Alaihi wa Sallam.

Pada suatu hari ketika seorang pelayan menyisir rambutku, aku

mendengar RasirlullAh Shallalldhu j4laihi wa Sallam bersabda,

'Wahai manusia....' Aku berkata kepada pelayan, 'Tunggu dulu!'

Pelayan pun berkata, 'Sesungguhnya beliau memanggil kaum

laki-laki dan tidak memanggil kaum wanita.' Lalu aku berkata,
'Sesungguhnya aku manusia.'

Maka RasfilullAh Shallalhhu i4laihi wa Sallam bersabda,

'Sesungguhnla ahu adalah pemimpin kalian di atas telaga. Aku

rnenunggu orang yang datang kepadaku dari kalian. Sungguh akan

datang seorang dari kalian dan lari dariku sebagaimana larinya unta

yang; tersesat. Aku pun berkata, Ada apa dengan ini?' Maka dikatakan,

'Sesungguhnya engkau tidah mengetahui apa yng telah mereka perbuat

se p eninggalmu.' L alu aku berk ata,' M enj au hlahl" "

Diriwayatkan oleh ImAm Muslim dan an-NasAi dari hadits Aflah

bin Sa'id, dari AbdullAh bin Rifi', dari lJrnmu Salamah.

Disimp{kan dari hadits-hadits mutawatirah sifat dari telaga yang

agung ini bahwa ia rnerupakan tempat minum yang mulia, penuh

dengan minuman surga dari sungai al-Kautsar yang airnya jauh

lebih putih dari susu, lebih dingin dari salju, dan lebin manis dari

madu. Aromanya lebih w'angi dari kasturi. Ia sangat luas, lebar

dan panjangnya adalah sama. Satu sudut ke sudut yang lain adalah

jarak perjalanan satu bulan. Sesungguhnya ia tumbuh di lumpur
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dari kasturi dan kerikil dari mutiara. Mahasuci Zat yang tidak

dilemahkan oleh sesuatu pun dan tidak ada Ilah urelainkan Dia.

Juga tidah ada yang patut disernbah selain Dia.

Setiap Nabi Mempunyai Telaga, dan Telaga Nabi
Muhammad adalah Yang Terbesar serta Paling

Banyak Peminumnya

Al-HAfizh Abir Bakar bin Abtr ad-Dunyff berkata dalam kitab al-

Ahu,Al, "Muhamrnacl bin Sulaim1n al-Asadi meriwayatkan kepada

kami dari 'isi bin Yfinus dart ZakariyA dari Athiyah dari Abfi

Sa'id bahwa Ras0lulltrh Shallalldhu i4laihi wa Sallam bersabda,

'Sesungguhnya aku mem.punltai telaga yang panjangnya antara Ka'bah

dan Bait al,-Maqdis, jauh lebih putih dari susu. Bejana-bejananl,t

sebanyak bintang-bintang. Setiap nabi memanggil umatnya, dan setiap

nabi mempuryui telaga. Maka dari mereka ada yang didatangi oleh

beberapa golongan, ada pula yang didatangi oleh beberapa kelompok,

ada jtang didatangi beberapa orang, ada yang didatangi dua atau satu

orang laki-laki, dan ada yang tidak didatangi oleh seorang pun. Maka

dikatakan, 'Engkau telah menyampaikan.' Sesungguh'nya aku adalah

nabi yang paling banyak pengikutnya pada Hari Kiamat."'

Diriwayatkan oleh Ibnu MAjah dari AbO Bakar bin Ab0 Syaibah

rlari Muhammad bin Bisyar dart ZakariyA bin Ab0 Z6'idah dari

Athiyah bin Sa'ad al-'Aufi dari Abff Sa'id dari Ras0lullAh Shallalldhu

Hkihi zua Sallam seperti itu.

Para Auliy6' Ailah Minum di Telaga

Para Nabi Allah

Hadits lain dari Ibnu Abfi ad-Dunyt yang berkata, 'Al-'Abbds

bin Muhammad meriwayatkan kepada kami dari al-Hasan bin

(

ffi



Z An-Nih6yatu fr al-Fit6ni wa al-MalShimi

Muhammad al-Marwadzi dari Muhshan bin 'Uqbah al-YamAmi

dart az-Zubair bin Syabib dari AbCr 'UtsmAn dari Ibnu Abbfls

bahwa Ras0lullflh Shallalhhu Hlaihi uta Sallarn ditanya mengenai

berdirinya makhluk di hadapan Tuhan semesta alam apakah di

sana ada airP Maka beliau bersabda, 'Demi Zatyng jiwahu berada

dalam gengganlan-N1a. Sungguh di sana ada air. Sesungguhnya para

wali Alldh minum dari telaga-telaga para nabi. Alhh mengutus tujuh

puluh ribu malaikat, yang di tangan mereka terdapat tonghat dari api.

Mereka mengusir orang-orang kaftr dari telaga-telaga para nabi."'

Hadits ini sangat gharib dari arah ini dan ia tidak ada dalam

enam kitab Sunan. Telah disebutkan pula di depan hadits yang

diriwayatkan oleh at-Tirmidzi dan ath-ThabrAni serta yang

lainnya dari hadits Syu'bah bin Basyir dari patidah dari al-Hasan

dari Samurah bin Jundab bahwa Ras0lullflh ShallailAhu Alaihi

zaa Sallam bersabda, " sesungguhnla setiap nabi mempunyai telaga.

Mereka berbangga-bangga siapakah yang pahng banyak peminumnya.

Dan sesungguhnjta aku sangat berharap akulah yang paling banyak

peminumnya di antara mereha."

Kemudian at-Tirmidzi berkata, "Hadits ini ghartb dan telah

diriwayatkan oleh Asy'at bin Abdu al-Malik dari al-Hasan secara

mursaldan itu lebih tepat."

Ibnu AbO ad-DunyA berkata, 'Khetid bin HurAsy meriwayatkan

kepada kami dari Hazm bin AbCr Hazm, ia berkata, Aku mendengar

al-Hasan al-Bashri mengatakan bahwa RasCrlulldh Shallalldhu

)4laihi.,yta Sallam pernah bersabda, 'APabila kalian mencariku, maka

aku aditah pemimpin kalian di atas telaga. Sesungguhnita setiap nabi

mempunyai telaga dan ia berdiri di atas telaganita. Di tangannya

terdapat tongkat. Dia memanggil orang yng ia kenal dari umatnya.

Ketahuilah bahzaa mereka berbangga-bangga siapakah di antara mereka

yang paling baryak pengikutrya. Demi Zat yang jiutaku berada dalam

L genggaman-Nya, sesungpyrhnya aku sangat berharap akulah itang

fl 
*tnioai nabi yang paling banyak peminumnya di antara ruereka...."'

rl
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Ia menyebutkan kelanjutan hadits dan ini diriwayatkan secara

mursal dari al-Hasan. Dibenarkan oleh YahyA bin Sa'id al-QathAn

dan yang lainnya. Sementara Syaikh kita al-HAfizh al-Mazi telah

memfatwakan kebenaran hadits ini dari jalan ini.

Letak Telaga Sebelum Shirdth (Jembatan)

Apabila ada seseorang berkata, 'Apakah Haudh sebelum melintasi

Shirath atau sesudahnya?"

Saya berpendapat bahwa sesungguhnya yang tampak dari hadits-

hadits yang telah disebutkan di depan menunjukkan bahwa ia

sebelum Shirhth. Karena dikatakan bahwa banyak golongan yang

terusir dari sana dan dikatakan tentang mereka, "Mereka masih saja

kembali kepada apa yang dahulu ada pada mereka setelah engkau

meninggalkan mereka." Apabila mereka adalah orang-orang kafia

maka orang-orang kafir tidak sampai melintasi ShirLth- Akan

tetapi, wajahnya terlebih dahulu masuk ke dalam neraka sebelum

dapat melintasi ShirAth. Apabila mereka itu adalah orang-orang

durhaka -dari kaum muslim-, maka jauhlah keterhalangan

mereka dari telaga, terlebih lagi mereka mempunyai tanda bekas

wudhu. RasCrlullAh Shatlallilhu Alaihi wa Sallam telah bersabda,

"Aku mengenali kalian dari cahaya putih yang bersinar dari bekas

wudhu."

Kemudian tidak adayangtelah melintasi Shirath melainkan seorang

muslim yang selamat, maka yang seperti ini tidak terhalang dari

telaga. Yang paling mendekati adalah bahwa telaga ini sebelum

ShirAth. Hanya A[ah Yang Mahatahu.

Sementara itu, dikatakan oleh ImAm Ahmad bahwa Y0nus

meriwayatkan dari Harb bin Mairnffn dari an-Nadhar bin Anas -1.
dari Anas, ia mengatakan, 'Aku meminta kepada Rasfrlull - 
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Shallallhhu )4laihi zua Sallam supaya memberiktr syafaat pada

hari Kiarrrat, maka beliau berkata, 'Aku akan melakukannya.' Aku

bertanya, 'Lalu dimanakah aku mencari Anda, wahai Nabi AllAh?'

Beliau berkata, 'Carilah aku di Shirdth.'Aku bertanya lagi, Apabila

aku tidak bertemu dengan AndaP' Beliau Berkata, 'Carilah aku di
Timbangan (mizAn).' Aku bertanya kembali, Apabila aku rnasih

belum rnenernukan Anda?' Beliau menjawab, 'Maka aku berada di
telaga. Aku tidak melewatkan ketiga tempat ini pada hari Berbangkit

kelak;"

Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi dari hadits Badal ibnul-Mihbar.

Juga Ibnu MAjah dalarn penafsirannya dari hadits Abdushshamad,

yang keduanya bersumber dari Harb bin Maim0n bin Ab0 Khath0b

al-Anshdri al-Bashri, dari para perawi Imnm Muslinr. Telah

diperkuat oleh Ali ibnul-Madini serta Amr0 bin Ali al-Falis dan

ia membedakan antara dirinya dan Harb bin Mairn0n bin AbO

AbdurrahmAn al-'Abdi al-Bashri, yang memiliki dakwaan dan

melemahkan. Sementara al-Bukh0ri membuat keduanya menjadi

satu dan menceritakan dari SulaimAn bin Harb bahwa ia berkata,

"Ini adalah suatu kebohongan dan ad-Ddruquthni mengingkari al-

Bukhflri dan Muslim menjadikan keduanya menjadi satu."

Syaikh al-Mazi berkata, "Yar"rg mengumpulkan keduanya banyak

dan yang memisahkan keduanya pun banyak, dirnana statusnya

shahih."

Penulis berpendapat bahwa hal ini telah disebutkan dalam kitab

at-Ta\mil dan hal itu sudah cukup.

\
Irndm at-Tirmidzi berkata, "Hadits ini berstatus hasan gharib,

dimana kami tidak mengetahuinya selain dari arah ini."

Maksudnya, yang tampak dari hadits ini adalah bahwa telaga

ada setelah Shirdth, demikian pula dengan Timbangan 
-dan 

hal

U ini saya tidak mengetahui orang yang mengatakan seperti ini.

*)

Mungkin saja yang dimaksudkan telaga di sini adalah ,"tr;;,
yang ada setelah melintasi Shirith, sebagaimana yang disebutkan

di sebagian hadits, yang hal itu merupakan telaga kedua dimana

tidak ada seorang pun yang rliusir darinya. Hanya Allah Yang

Mahatahu.

Pertanyaannya, apabila dari yang tarnpak adalah ia ada sebelum

Shirith, lalu apakah itu terjadi sebelum diletakkan Kursi untuk

memutuskan perkara ataukah setelah ituP Ini terdapat dua

kemungkinan dan saya tidak mendapatkan apa-apa yang dapat

mempertegas hal tersebut. AUah lebih mengetahui seperti apakah

yang sebenarnya.

Posisi Telaga Juga Sebelum Miz6n
(Timbangan Amal)

Al-AllAmah AbO Abdullih al-Qurthubi mengatakan dalam at-

Tadzkirah bahwa para ulama berselisih pendapat mengenai Telaga

dan Timbangan, manakah yang lebih dahulu? Maka ada yang

mengatakan bahwa Tirnbangan terlebih dahulu dan ada pula yang

mengatakan bahwa telaga yang lebih dahulu.

AbO al-Hasan al-Q6basi berkata, "Yang benar adalah bahwa Telaga

sebelum timbangan."

Al-Qurthubi berkata, "Makna yang melazimkannya adalah

bahwa manusia keluar dari kubur mereka dalam keadaan haus,

sebagaimana yang telah disebutkan di depan mengenai Tirnbangan

dan ShirAth."

Abfi HArnid al-GhazAli berkata dalam kitab Kasyfu 'Ilmi al-Akhirah,
"Sebagian ulama salaf menceritakan bahwa Telaga ada setelah

Shirath dan ia menyalahkan orang yang berkata demikian."
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Al-Quthubi berkata, "Ia seperti yang ia katakan, lalu ia menyebutkan

hadits mengenai terhalangnya orang-orang yang kembali kepada

apa yang dahr.rlu ada pada mereka dari telaga tersebut." Kemudian

ia mengatakan bahwa status hadits ini dengan kebenarannya

merupakan dalil bahwa Haudh (telaga) ada di tempat berdiri

sebelum Shirith. Karena barangsiapa telah melintasi ShirAth,

berarti ia telah selamat, sebagaimanayang akan dijelaskan.

Saya berpendapat bahwa pendapat di atas telah kami sebutkan di

depan dan segala puji adalah milik AllAh.

Beberapa Penjelasan Seputar Ukuran
Luas Telaga Nabi

Al-purthubi berkata, "Sebagian orang menduga-duga dalam

penentuan luas Telaga ini. Terkadangjarak dari JarbA' dan Adzruh,

terkadang jarak antara Ka'bah ke begini, terkadang berubah

selain itu. Sebenarnya tidak seperti itu. Akan tetapi, RasfflullAh

Shallalldhu i4laihi uta Sallam berbicara kepada para sahabatnya

berkali-kali dan banyak. Setiap kali berbicara disesuaikan dengan

tempat-tempat yang diketahui oleh mereka."

Telah disebutkan dalam Shahih penentuan luasnya, yaitu satu

bulan kali satu bulan. Al-Qurthubi berkata, 'Tanganlah terdetik

dalam pikiran Anda bahwa hal ini ada di atas bumi ini, tetapi ada di

bumi yang telah diganti. Yaitu, bumi yang berwarna putih seperti

pera\ang belum pernah ada darah yang tertumpah di atasnya

dan tidlk ada seorang pun yang melakukan kezaliman di atasnya.

Sama sekali. Disucikan untuk turunnya Yang Maha Memaksa lagi

Mahaagung untuk memutus perkara."

Ia mengatakan, "Disebutkan di dalam hadits bahwa setiap sisi

v telaga ini terdapat empat orang khalifah. Di sudut pertama ada
(
u
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AbO Bakar, di sudut kedua'Umar, di sudut ketiga'Utsm6n, dan di

sudut keempat 'Ali RadhtyailAhu Anhu;'

Saya mengatakan bahwa kami telah riwayatkan ini dalam al-

GhailAniyAt dan hal ini tidak benar sanadnya, karena kelemahan

sebagian perawinya. Hanya Allah Yang Mahatahu.

Allah yang Mahatinggi Bisa Kita Saksikan,
Sebagaimana yang Dia Kehendaki, pada Hari

Diputuskan-Nya Perkara Hamba

Telah disebutkan dalam hadits Sangkakala di depan bahwa ketika

Ras0lullAh Shallallilhu j4laihi zaa Sallam pergi untuk memintakan

syafaat di sisi Allah untuk memutuskan perkara di antara harnba-

hamba-Nya, setelah Adam dan para nabi setelahnya diminta, maka

setiap mereka berkata, 'Aku bukanlah orang yang memiliki itu."

Hingga hal tersebut berakhir sampai kepada Ras0lullAh Shallalldhu

Alaihi ua Sallam, maka beliau pun meminta syafaat untuk itu.

Kemudian beliau kembali dan berdiri di tempat beliau berdiri

semula.

Pada saat itulah langit-langit terbelah dengan awan cahaya dan

turunlah para malaikat. Turun pula para penghuni langit yang

paling rendah. Mereka sebanyak penduduk bumi dari jin dan

manusia. Maka mereka diliputi kebingungan. Lalu langit-langit

kedua terbelah dan turunlah para malaikatnya dan mereka sebanyak

penduduk bumi dan mereka pun dilanda kebingungan. Kemudian

begitu pula dengan langit ketiga, keempat, kelima, keenam kemudian

ketujuh, yang semua penduduk langit mengelilingi orang-orang

sebelumnya dengan kebingungan.

Kemudian turun para petinggi malaikat dan pembawa Arasy yittrg

dekat dengan Allah. Mereka bergemuruh dengan tasbilt, silialr
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tunduk serta pengagungan. Mereka rnengucapkan, "Mahasuci Zat
yang memiliki kemuliaan dan keangkuhan. Mahasuci Zat yang
menguasai kekuasaan dan kerajaan. Mahasuci Zat yang hidup dan

tidak mati. Mahasuci Zatyangmematikan makhluk dan tidak mati.
Mahasuci Yang Mahasuci, Mahasuci Tuhan kanri Yang Paling
Tinggi, Tuhan malaikat dan ruh. Mahasuci Tuhan kami yang
mematikan makhluk dan tidak mati."

Ab0 Bakar bin Ab0 ad-DunyA berkata dalam al-Ahzpdl, "Hamzah

ibnul-'AbbAs meriwayatkan kepada kami, dari Abdull6h bin
'LJtsmAn, dari Ibnu al-MubArak, dari Auf, dari AbO al-MinhAl
SayyAr bin SalAmah ar-RayAhi dari Syahr bin Hausyab dari Ibnu
Abbas, dia berkata, Apabila datang Hari Kiamat bumi meluas dan

rata, serta luasnya ditambah begini dan begini. Semua makhluk
berkumpul di satu dataran, dari bangsa jin dan manusia. Tatkala
seperti itu langit yang paling bawah diarnbil dari penghuninya,

maka merekapun berserakan di permukaan bumi, dimana penghuni
langit paling bawah ini lebih banyak daripada semua penduduk

bumi dari bangsa jin dan manusia dua kali lipat. Ketika penduduk

bumi melihat mereka, penduduk bumi pun terkejut seraya berkata,

Apakah di antara kalian terdapat Tuhan kami?' Mereka pun
bingung dengan perkataan ini dan berkata, 'Mahasuci Tuhan kami.
Dia tidak ada di antara kami dan Dia akan datang.'

Lalu langit kedua diambil dari penghuninya yang penghuninya
lebih banyak daripada penghuni langit yang paling bawah dan dari
semua penduduk bumi dua kali lipat. Maka apabila mereka tersebar

di pelmukaan bumi terkejutlah penduduk bumi dan penduduk bumi

berkat\Apakah di antara kalian terdapat Tuhan karniP' Mereka
pun terkejut dengan perkataan ini dan berkata, 'Mahasuci Tuhan
kami. Dia tidak ada di antara kami, dan Dia akan datang.'

Kemudian digenggamlah langit-langit satu persatu. Setiap kali
satu langit diambil, penghuninya adalah lebih banyak daripada
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penghuni langit-langit yang di bawahnya dan dari semua penduduk

bumi dua kali lipat dari bangsa jin dan manusianya. Setiap kali
mereka berjalan di rnuka burni, penduduk bumi terkejut dan

berkata kepada mereka seperti itu. Hingga digenggamlah langit
ketujuh dan penghuninya sendiri lebih banyak dari penghuni

keenam langit ditambah seluruh penduduk bumi dua kali lipat.

Maka Ailah datang di antara mereka sementara seluruh umat

berdiri berbaris dalam keadaan berlutut. Kemudian seseorang

berseru, 'Kalian akan mengetahui siapakah orang-orang yang
mendapatkan kemulian pada hari ini. Hendaknya berdiri orang-
orang yang memuji AllAh dalam keadaan apa pun.' Maka mereka

bangkit dan segera berangkat ke surga.

Kemudian seseorang menyeru kedua kali dan berkata, 'Kalian akan

rnengetahui siapakah orang-orang yang mendapatkan kemuliaan

pada hari ini. Hendaknya berdiri orang-orang yang dahulu,

:n:''a;lvii;, t1'-'

'l,ambung nrcreka jauh dari teml>at tidurnjta, sedang m,ereka berdoa

kel>ada T'uhannya dengan rasa takut dan harap, dan ,mereka ntenaJkahkan

sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka." (QS. as-

Sajdah l3z): 16)

Maka mereka bangkit dan segera berangkat ke surga.

Kemudian seseorang menyerukan untuk kali ketiga, 'Kalian akan

mengetahui siapakah orang-orang yang rnendapatkan kemuliaan

pada hari ini. Hendaknya berdiri orarlg-orang yang dahulu,

11ldry
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'Laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak [pulal oleh

jual beli dari mengingat Alldh, mendirikan shalat, dan memba.itarkan

zakat. Mereka takut pada suatu hari yang (di hari itu) hati dan

penglihatan menjadi goncang; (QS. an-Nfir lz+): s7)

Mereka bangkit dan segera berangkat ke surga.

Ketika tidak ada lagi satu orang pun dari ketiga golongan ini yang

tersisa, keluarlah leher dari neraka dan mengawasi mereka dengan

kedua mata yang tajam. Ia berkata dengan lidah yang fasih, Aku

diutus kepada orang-orang yang lalirn lagi keras kepala.' Maka

ia mengambil mereka dari barisan-barisan seperti burung yang

mematuk biji wijen, kemudian mengurung mereka di jahanam.

Kemudian keluar lagi dan berkata, 'sesungguhnya aku diutus kepada

orang yang menyakiti AllAh dan Rasul-Nya.' Maka ia rnengambil

mereka dari barisan-barisan sebagaimana burung mangambil biji

wijen, kemudian mengurung mereka dalam jahanam. Lalu keluar

untuk kali ketiga dan berkata, 'sesungguhnya aku diutus kepada

para pembuat patung.' Maka ia mengambil mereka dari barisan-

barisan seperti burung mengambil bui wijen dan kemudian

mengurungnya di jahanam.

Pad4 saat mereka telah dikembalikan, dimana lembaran-lembaran

tela\sebarkan, timbangan diletakkan, dan dipanggillah semua

makhluk untuk perhitungan (hisAb), kemudian Allah Ta'Ala @lah

berfirman,
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'Jangan [berbuat demikianJ. Apabila bumi digoncangkan berturut-

turut, dan datanglah Rabbm.u; sedang malaikat berbaris-baris. Pada

hari itu diperlihatkan neraka jahanam; dan pada hari in ingatlah

manusia tetapi tidak berguna lagi mengingat itu baginya.' (QS. al-Fajr

[as]: 2r-%)
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'Tiada Stang mereka nanti-nantikan [pada hari KiamatJ melainkan

datangryta [siksal Alldh dalam naungan azaan dan malaikat, dan

diputuskanlah perkaranya. Dan hanya kepada Alldh dikembalikan

segala urusan.' (QS. al-Baqarah lz): arc)

',GV3J.s'Ji'Uh

'Dan terang benderanglah bumi (padang mahsyar) dengan cahaya

(keaditan) Tuhanryta. Diberikanlah buku (perhitungan perbuatan

masing-masing) dan didatangkanlah para nabi dan saksi-saksi serta

diberi keputusan di antara mereka dengan adil, sedang mereka tidak

dirugikan| (QS. az-Znmar [39]: 69)
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'Drm [ingatlahJ hari [ketikal langit pecah belah mengeruarkan kabut
da n diturunk anla.h malaik at berge lomb ang-ge lombang. Kerqj aa n 

.7, 
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hak pada hari itu adal.ah kepuntaan lfuhan Tang Maha pemuruh. Dan
adalah [hari ituJ hari yang penuh kesukaran bagi orang-o?urg .yang
kaJir;" (QS. al-FurqAn [zE]: ss-s6)

Ia mengatakan dalam hadits sa,gkakala, "Kemudian Ailah
rneletakkan Kursi-Nya, sebagaimar)a yang Dia kehendaki di atas

bumi-Nya 
-yaitu dengan Kursi itu Dia memutuskan perkara-

dan Kursi ini bukanlah Kursi yang disebutkan dalam hadits shahih
yang diriwayatkan oleh lbnu Hibban, 'Apa.yang ada di ketujuh rangit
dan ketujuh bumi serta apaltang di antara sentua itu, tiduklah ada clalant
Kursi melainkan han-yo selerti satu mata rantai jtang terlempar di tanah
lapang- Kursi dibandingkan Arusy hanyalah .seperti mata rantai di
tandh lapang ittt. Dan i4rasy itu tidak ada yang mengetalrui ukuranr4ta

melainkan Alldh Tang Mahamulia lagi Mahaagung;"

TerkadanSl Kursi i.i disebut pula dengan Arasy dan hal tersebut
telah ada dalarn hadtts-hadits yang ada dalarn kitab ash-Shahihain,
" T-ijuh goktngan jtang.4lldh menaungi mereka di bazuah naungan Arayt-
Nta parla ltari dimana tido.k ada naungon selain naungan-N1ta...l',
sampai akhir haclits.

]-el\ disebutkar.r pula dalarn kitab Sliahih al-tlukhari dari haclits
al-Azllri clari Ab0 salanrah da, Abdurrahrnan al-Ara.j clari Abfi
[{urairali bahwa Ras0lullalr s ha Lla lldhu i4 taiht u, a s allam bersabd a,
",4Pabila datang hori Kiamat, ntunusiu pingsan (mati). ,4ltuluh. ot.ang

pertama yng bang,t. Maka aku mendaputi fuIfisd berpegangart pada

(t: *&'u"rr(Ji
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salah satu tiang Arasy. Aku pun tidak tahu apakah ia luga mati dan

banpyn sebelum aku ataukah ia telah mendapat balasan ketika dia

pingsan di ath-Thitr." Maka perkataan beliau, "Ataukah ia telah

mendapat balasan ketika iapingsan di ath-Thfrr', rnenunjukkan bahwa

pingsannya manusia pada hari Kiamat adalah karena penampakan

Allah kepada para hamba-Nya untuk memutuskan perkara.

Manusia pingsan karena teramat sangat keagungan dan kebesaran-

Nya. Sebagaimana MirsA pingsan pada peristiwa ath-Th0r ketika
ia meminta untuk rnelilrat-Nya,
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s'-. _i ,-, ,.. i.i i, -,t i .- i- ..1 i .,..- ''*;r o.rc J.+Ji J.'hti #S *-,; i J6 
- <q!

,LS,&"I;*rf ,X: # ffi' *i q^i,it-.4

-fl)1,* -r:"a J$ itii-',1J't* i.i-i ?,
, -u 

".71 
o.i

i$, ;r-.!Jl JJI Uli

"Dan tatkala Musa datang untuh (munajat dengan kami) pada waktu

jtang Telah kami tentukan dan Tuhan Telah berfirman (langsung)

kepadanyq berkatalah Musa: "Ta Tuhank4 nampakkanlah (diri
Engkau) kepadaku agar Aku dapat melihat kepada Engkau". Tuhan

berfirman: "Kamu sekali-kali tidak sanggup melihat-K4 tapi Lihatlah
ke bukit itu, Makajika ia tetap di tempatnla (sebagai sediakala) niscaya

kamu dapat melihat-Ku". tatkala Tuhannya menampakkan diri kepada

gunung itu, diadikann)/a gunung itu hancur luluh dan Musa pun jatuh
pingsan. Maka setelah Musa sadar kembali, dia berkata: "Maha Suci

Engka4 Aku bertaubat kepada Engkau dan Aku orang lang pertama-

tama berimai' (QS. al-Arflf l7): r+3)

It
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M0sA 'Alaihissaldmpada hari Kiamat ketika manusia mati (pingsan),

mungkin ia telah diberi pahala atas pingsannya yang pertama

sehingga ia tidak jatuh pingsan ketika Allah menampakkan diri
kali ini. Tetapi bisa jadi pula ia pingsan dengan kadar yang lebih

ringan dari yang lainnya dan sadar kembali sebelurn sen)ua manusia

tersadar. Hanya Allah Yang Mahatahu.

Telah disebutkan dalam sebagian hadits bahwa orang-orang yang

beriman melihat AUah di halarnan pada hari Kiamat, sebagaimana

disebutkan dalam kitab ash-Shahihain dengan lafazhdari al-Bukhiri
dari jalan Bisyar bin AbO HAzim dari Jarir bin Abdulldh, ia berkata,
"Ras 0l ulldh S ha lla lldhu A lai lti w a S ullarukeluar menemu i karni pada

malam br.rlan purnama. Kemudian beliau bersabda, 'Sesungguhryta

kalian akan melihat Rabb kalian pada hari Kia.mat sebagaimana kaLian

melihat ini (bulan purnama). Kalian tidak terhalang dalam. melihat-

Nlo."' Dalam riwayat lain disebutkan, "Sesungguhnya kalian akan

melihat Rabb kalian dengan mata telanjang."

Diriwayatkan pr.rla bahwa mereka bersujud kepada-Nya,

sebagaimarla yang dikatakan oleh Ibnu Mnjah bahwa JabArah

ibnul-Mughlash al-JamAli meriwayatkan dari Abdu al-Ali bin Abff

al-MusAwar, dari Abfr Burdah, dari Abir MfisA bahwa Ras0lullAh

Shallalldhu Alaihi wa Sallam bersabda, " Apabila Alldh mengumpulkan

orang-orang pertama hingga orang-orang terakhir di satu dataran

pada hari Kiamat diizinkan bagi umat Muhammad Shallalldhu Alaihi

zaa Sallam untuk bersujud. Maka mereka bersujud dengan sujud jtang

panjang. Kemudian Alldh berkata, Angkatlah kepala kaliaa karena

Kami telah membuatjumlah kalian menjadi tebusan kalrun dari neraka.""

Hadits ini rnempunyai saksi-saksi dari arah-arah lain sebagaimana

y\tg akun dijelaskan.

Al-Bazzdr mengatakan bahwa Muhammad ibnul-Mutsanni
rneriwayatkan kepadakamidariYahyA bin Himdd, dariAbO AwAnah,

dari al-Amasy, dari Abfi Shalih, dari AbO Hurairah, dari RasirlullAh

Shallalldhu Alaihi wa Sallam, beliau bersabda, "Hingga seseorang

dari halian benar-benar telah berpaling, kemudian Dia menyingkapkan

betisrrya dan mereka pun tersungkur serta berstiud' Tulang punggung

orang-orang munafik kembali sehingga menjudi tulang seperti tanduk

sapl' Kemudian ia berkata, "Kami tidak mengetahui bahwa hadits

ini diriwayatkan dari al-Amasy selain dari AbCr AwAnah"'

Sayaberkata,.Akandisebutkansaksi-saksidariarahlaindanitu
ada dalam hadits Sangkakala bahwa Ailah Ta'hla memanggil para

hamba pada hari Kiamat seraya ber kata" Sesunggprhnya Aku telah diam

untuk mend.engarltan kalian sejak Aku menciptakan kalian sampai hari

halianini.Akumelihatamalperbuatankaliandanmendengarperkataan

kalian. Maka diam dan dengarhanlah Aku. Karena sesungguhnla ini

adulahamalperbuatankaliansertalernbaran_lembarankalianylng

akan dibacakan kepada kalian' Oleh karena itu' barongsiapa mendapati

kebaikanhendaknyaiamtmujiAlhh.Danbarangsiapamendapatiselain

iht,makahenclakryaiatidakmencelakecualipadadirinyasenrliri'"'

ImAm Ahmad meriwayatkan kepada Abdullih bin Muhammad bin

.UqaildariJibirbinAbdullAhbahwaiamembelikendaraandan

melakukan perjalanan ke tempat Abdull6h bin Anis selama satu

bulan untuk mendengar hadits yang diriwayatkan darinya' Ketika

bertanya kepadanya tentang itu, diiawab''Aku pernah tnendengar

RasfflulldhShallailahuAtaihiwasallambersabda,,Manusia
dikumpulkanpad,ahariKiamat-ataumungkinbeliauberkatapara

hamba-.d'alamkeadaantid,akberpakaiandantidakdisunatdengan

keduarrya.'

Kami Pun bertanya, 'Bagaimana dengan keduanya?' Beliau

menjawab, 'Mereka tidak mempunyai aPe-a?a' Kemudian Alldh

memanggil mereha dengan suara )tang terdengar oleh siapa saja yang

berada d.i kejauhan, sebagaimana terclengar oleh orang yang dekat' Aku

arlalahRaja!AkuadalahPenagihutang!Tidakpatutbagiseorailg
penctuduk neraka untuk masuk ke neraka dan ia mem'punyai hak pada

seorattgdaripenrtuduksurga'sehinggaAhuselesaimenunaikannlauntuk

hak dimaksud, d.arinya. Tidak patut pula bagi seorang penduduk surga
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untuk masuk ke surga, sementara seorang penduduk neraka mempunyai
hak padanya, hingga Aku menunaikannya darinya walau haryta berupa
sebuah tamparan.'

Kami bertanya, 'Lalu bagaimana, sementara kami datang kepada
AIah dengan keduanya?' Beliau menjawab, 'Takni dengan berbagai
bentuk kebaikan dan juga beragam kejahatan."'

Dalam kitab shahih Muslim disebutkan dari Ab0 Dzarr dari
Ras0lullAh shallalldhu )4laihi wa Eallarn dalam hadits qudsi yang
cukup panjang, "Wahai hamba-hamba-Ku, sesungguhnya amal
perbuatan kalian Aku hitung untuk kalian. oleh karerua itu, barangsiapa

yang mendapati kebaikan, hendaknya ia segera memuji Arhh atasnya.
Dan barangsiapa yng mendapati selain daripadanya, hendaklah ia
tidah mencela kecuali kepada dirtnya sendiri."

Allah Ta'Ah telah berfirman,

'li q'i - {i*"t Qtro
-i, -tt' 't ,. - - ,t t-t)i ,ofy J: .i+,,).9'e*i

-tv *; ig a:,i ; it
: *ai ;i'; -s\J lr

'-*ig {l .-d @
i.E,,iil"g:";#;

" Sesungguhrya pada yang demikian itu benar-benar terdapat pelajaran
bq.gi orang-orangyang takut kepada azab akhirat. Hari Kiamat itu adalah
su\tu hari yang semua manusia dtkumpulkan untuk (menghadapi)nya,

dan hari itu adalah suatu hari yang disaksikan (oleh segala makhluk).
Kami tiadalah mengundurkannjta, melainkan samDai wahtu yang
tertentu. Di kala datang hari itu, tidak ada seorang pun jtang berbicara,

melainkan dengan izin-Nya. Maka di arutara mereka ada lang celaka

dan ada yang berbahagia." (QS. H0d [r t]: ro3-rod)
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Kemudian Dia menyebutkan apa yang telah disediakan bagi orang-

orang yang celaka dan apa yang telah disediakan bagi orang-orang

yang berbahagia.

Altah Ta'hla juga telah berf,trman,

b
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"Altdh yang merruelihara langit dan bumi serta apa itang ada di antara

. keduanya; Tang Maha Pemurah. Mereka tidak dapat berbicara dengan

Dia. Pada hari ketika ruh dan para malaikat berdiri bershaf-shafi mereka

tidak berkata-kata, kecuali siapa yng diberi izin kepadanya oleh Rabb

Tang Maha Pemuralq dan ia mengucapkan kata yang benar." (QS. an-

Nabff'[za]: sz-sa)

Disebutkan dalarn ash-Shahih bahwa tidak ada yang berbicara pada

hari itu, kecuali para Rasul. Al-ImAm al-BukhAri telah menyusun

satu bab mengenai itu dalam Bab Tauhid dalam Shahih-nya.

Komunikasi Alleh pada Hari Berbangkit
dengan Para Nabi dan Umat Mereka

Pembicaraan AIl6h Ta'Ala di Flari Kiamat dengan para nabi dan

sejak itu tidak ada orang yang berbicara kecuali para rasul.

Al-IrnAm al-Bukhdri RahimailAhu Anhu telah nlenytrsun

pembahasan khusus rnengenai masalah itu. Al-BukhAri rnenrbahas

dalam Bab Tauhid dari kitab Shahih miliknya, bab mengenai
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pembicaraan Rabb Yang Mahasuci pada Hari Kiamat dengan para

nabi dan lainnya. Kemudian al-Bukhiri menyebutkan hadits yang
diriwayatkan oleh Anas Radhiyalhhu Anhu mengenai syafaat, ia

menyebutkan keseluruhan haditsnya sebagai berikut, "Tidak ada

seorang pun dari kalian kecuali Alldh akan berbicara dengan kalian dan

di antora ia, dan Dia tidak ada penerjemah." Akan disebutkan pula

hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu 'Umar RadhiyallAhu Anhum1
dalam kitab an-NajwA.

Kami akan menyebutkan hadits lain yang berkenaan dengan hal ini
pula dan Allah jualah sebagai penolong.

Allah Tb'Alaberfirman,

- . 1 .. ,.b , l-. - , t ,u Ae y i,g *i\',G:$+ J:li'ifr A* rr*
(E,,'-. iiii * aiil!*

"(Ingatlah), hari di utaktu AilAh ntenguntpulkan para rasul lalu AllAh

bertanya (kepada mereka), Apa lautaban kaummu terhadap (seruan)

mu.' Para rasul menjawab,'Tidak ada pengetahuan kami (tentang itu),

sesungguhnla Engkaulah yng mengetahui perkara yang ghaib '" (QS.

al-Mflidah [5]: toe)
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" S e s unggu hn1 a K ami a k an rne n any a i uma t- umat 1 ang te la h diut us ra su l-
rasul kepada mtreka dan sesungguhnya Kami akan menanyai (pula)

rasul-rasul (Kami). Maka sesungguhnya akan Kami kabarkan kepada

mereka (apa-apayng telah mereka perbuat), sedang (Kami) mengetahui

(keadaan mereka) dan Kami sekali-kali tidak jauh (dari mereka).

Timbangan pada hari itu ialah kebenaran (keadilan). Barangsiapa

berat timbangan kebaikannla, maka rnereka itulah orang-orang lang
bentnhmg. Dan siapayang ringan timbangan kebaikannya, maka itulah

orang-orang jtang merugikan dirinya sendiri, disebabkan mereka selalu

mengingkari ayat-ayat Kami;' (QS. al-Arflf [z]: o-s)

" Maka demi Tuhanmu, Kami pasti akan menanyai mereha semua tentang

apa yng telah mereka kerjakan dahuht;' (QS. al-Hijr [rS]: ee-ss)

Kesaksian Umat Nabi Muhammad Atas Umat-
umat Sebelumnya pada Hari Berbangkit

Ibnu Abff ad-Dunya berkata, "Ibnu Mubarak memberitakan kepada

karni dari Rasyidin bin Sa'ad, dari Ibnu Abi Arqam al-MughAfari,

dari Jabaldni bin Abff Jablah bahwa Rasulullah ShallailAhu i4laihi
wa Sallam bersabda, 'Ketiha AilAh mengumpulhan hamba-hamba-Nya

pada Hari Kiantat, maka yang pertama dipanggil adalah Isrdfil. Lalu
berkatalah Tultan kepadanya, i4pa yng telah engkau lakukan pada

p e rj anj i a n- Ku ? Ap a k ah t e I ah e ng k au s amp ai k a n p e rj anj i a n-Ku?'

{vffil berkata, 'Iya, wahai Tuhanku. Aku telah men2ampaikann))a

kepada Jibril.'

T'uhan pun berkata kepad.a Jibr?.| )4pakah Isrdfil telah mcnyantpaikan

p e ry anj ian- Ku k e p a damu?' ffi
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Jibril berkata, '$a. Dan telah aku sampaikan kepada para rasul.,

Maka para rasul pun dipanggil dan Attdh berkata kepada mereka,

)4pakah Jibrtl telah menyampaikan perjanjian-Ku kepada kalian?' para

rasul pun berkata, 'Iya!' Maka Jibrtl diizinkan pergi.

Kemudian dikatakan kepada para rasul, Apa yang telah kalian lakukan
dengan p erj anj i an - K u ?' M ere k a b erk at a,' K ami te I ah me ryt am p a i k anny a

kepada umat-umat.'

Dtpanggiltah urnat-\mat dan dikatahan kepada mereka, )4pakah para
ranl telah menyampaikan kepada kalian?' Maka di antara mereka

terdapat orang-orang yang mendustakan dan arla pula orang-orang
yang membenarkannya.

Lalu para rasul berkatq 'sesungguhnya kami mem.punyai saksi-saksi

yang akan bersaksi untuk kami bahzaa kami telah nrcnyampaikannya,

denga.n kesaksian-Mu.' AilAh kemudian berkata, 'Sia1>a Stang akan

bersaksi untuk kalian?' Para rasul berkatq '(Jmat Muhamntad.
Shallalldlru )4laihi wa Sallam.'

Maha dipanggtllah umat Muhammad shatlalldhu Hlaihi ua sailam
dan Alldh berkata kepada mereka, ;4pakah kalian bersaksi bahzra rasl-
rasul-Ku ini telah menyampaikan perjanjian-Ku kepada orang .yang
mereka telah diutus kepadarya?'

umat Muhammad shallalldhu )4laihi wa sallaru berkatq 'Iya, zuahai

Tuhan kami! Kami bersaksi bahzaa mereka telah menjtampaikan.' Maka
berkatalah vTnof-vrulf-selain urnat Nabi Muhammad-,' Bagaima na

kalian bersaksi atas kami, orang yang belum kalian ketahui?'

Alldh berkata kepada umat Muhammad shallattdhu Alaihi zaa sallam,
'Bagaimana kalian bersaksi atas orang yang kalian belum ketahui?'
Umat Multammad Shallalhhu Alaihi u,a Sallam berkuta, ,Rabb 

kami,
Engkau telah mengttus seorang rasul kepada kami dan Engkau telah

il
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turunkan kepada kami perjanjian-Mu dan Kitab-Mu. Telah Engkau

ceritakan pula kepada kami bahzaa telah disampaikan kepada mereka,

maka kami bersaksi dengan apa yang telah Engkau.janjihan kepada

kami.'

Maka Tuhan pun berkata, 'Mereka benar.' Dan itulahfirman Allhla
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'Dan demikian (pula) kami Telah menjadikan kamu (umat Islam),

umat lang adil dan pilihan agar kamu merjadi saksi atas (perbuatan)

manusia dan agar Rasul (Muhamruad) menjadi saksi atas (perbuatan)

harnu. dan kami tidak menetapkan kiblat yang menjadi kiblatm.u

(sekarang) melainkan agar kami mengetahui (supaya nyata) siapa yang

mengikuti Rasul dan siapa yang membelot. dan sungguh (pemindahan

kiblat) itu terasa amat beral kecuali bagi orang-orang lang Telah diberi

petunjuk oleh Allah; dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu.

Sesungguhnya Allah Ma.ha Pengasih lagi Maha Penlayang kepada

manusia;" (QS. al-Baqarah lz)z t+3\

Ibnu Arqam berkata, "Telah sampai kepadaku bahwa umat Ahmad

akan bersaksi kecuali orang yang di hatinya terdapat kebencian

terhadap saudaranya."
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Komunikasi Allah dengan Nabi Adam
pada Hari Berbangkit

Komunikasi Aileh Ta'Ah dengan Nabi Adam AlaihissalAm pada

hari Berbangkit dan umat Muhammad di antara umat-umat yang
lain ibarat rambut putih di tubuh sapi jantan berwarna hitam.

ImAm Ahmad berkata, "Qutaibah meriwayatkan kepada kami dari
Abdu al-Aziz birlMuhammad, dari Tsaur, dari AbO al-Ghaits,
dari Abu Hurairah \h*u Rasulullah shallalldhu jhtaihi uta sallam
bersabda, 'Tang pertama dipanggil pada Hari Kiamat adalah Adam.
Kemudian Alldh berkata, 'Ini adalah Adam bapak kalian.' Adam berkata,
'Tuhanku, labaik wa sa'daik.' Maka Tuhan karni berkata, 'Keluarkan

bagian neraka jahanarn dari anak cucumul' Adam pun berkata,'Wahai
Tuhanku, berapa?' AllLh berkata, 'Dari setiap seratus, ambil sembilan

puluh sembilan."

Maka kami pun berkata,'Wahai Rasulullah, bagaimanajika diambil
sembilan puluh sembilan dari setiap seratus orang dari kami, lalu
apakah yang tersisa dari kami?' Rasulullah berkata, 'sesungguhnya

umatku di antara umat-umat jtang lain ibarat sehelai rambut putih di
tubuh sapi jantan hitam."'

Manusia Pertama yang Dihadapkan pada Hari
Berbangkit adalah Nabi Adam

Imdm al-BukhAri meriwayatkan dari IsmA'il bin AbdullAh, dari
saudara laki-lakinya, dari SulaimAn bin BilAl, dari Tsaur bin Zaid
ad-Dailami, dari SAlim AbO al-Ghaits, hamba sahaya Ibnu Muthi',
dari AbO Hurairah bahwa Rasulullah shallaltdhu i4laihi wa sallam
bersabda, "Tang pertama kali dipanggil pada Hari Kiamat adalah

Adam. Maka anak cucunya melihatryta, dikatahanlah kepadanla, 'Ini

I

)

Rahasia Akhirat 543

bapak kalian, Adam.' Maka Adam berkata, 'Labaik ua sa'daik' AilAh

berkata, 'Keluarkan utusan jahanam dari anak ArcttmLt"', sambil

menyebutkan kelanjutan hadits sebagaimana telah dijelaskan.

Harapan Nabi Muhammad Agar Pengikut Beliau
Menjadi Setengah dari Penghuni Surga

ImAm Ahmad berkata, 'Waki' telah meriwayatkan kepada kami

dari al-Amasy dari AbCr Shalih, dari AbO Sa'id bahwa Rasulullah

Shallallilhu Alaihi wa Sallam bersabda, Alhh berkata pada Hari

Kiamat, 'Hai Adam! Berdiri dan carilah utusan Neraka.' Adam berkata,

'Labaik zua sa'daik, sesungguhnla kebaikan ada di tangan-Mu, wahai

Tuhanku... Lalu apakah utusan Neraka itu?' AilAh berkata, 'Setiap

seribu adalah sembilan ratus sembilan puluh sembilan.' Maka pada hari

itu anak kecil menjadi beruban dan setiap wanita hamil m.elahirkan

kandungannya. Manusia terlihat seperti mabuk. Tidaklah mereka rnabuk

melainkan azab Allilh yang pedih.'

Para sahabat berkata, 'siapakah dari kami yang menjadi satu orang

itu?' Rasulullah berkat a,' S embilan ratus sembilan puluh sembilan dari

Tajuj uta Majuj dan satu dari kalian.'

Orang-orang berkata, Allihu Akbar!' Rasulullah bersabda, 'A?akah

kalian tidak rela menjadi seperem.pat dari penduduk surga? Demi AilAh

sesungguhnya aku sangat berharap kalian adalah seperernpat dari

penduduk surga. Demi Alldh, sesungguhnya aku sangat berharap kalian

menjadi sepertiga dari penduduk surga. Demi Alhh sesungguhnya aku

sangat berharap kalian adalah setengah dari penduduk surga.'

Orang-orang pun bertakbir. Maka Rasulullah berkata, 'Tidaklah

kalian di antara manusia kecuali seperti helai rambut putih di tubuh sapi

jantan hitam, atau seperti rambut hitam pada sapi jantan putih."'
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Diriwayatkan oleh al-BukhAri dari 'Umar bin Hafshin bin GhiyAts,

dari ayahnya, dari al-Amasy.

Diriwayatkan oleh Muslim dari Ab0 Bakar bin Abfr Syaibah dari

Wakt'.

Dan dikeluarkan dari jalan lain dari al-Amasy.

Dalam Shahih diriway4tkan dari BindAr, dari Ghandar, dari

Syu'bah, dari Abff Ish6q\dari Amr0 bin Maimfrn, dari AbdullAh

bin Mas'0d, ia mengatakan, "Kami bersama Rasulullah di Qubah,
maka Rasulullah bersabda, 'APakah kalian rela menjadi seperempat

penduduk surga?' Kami pun berkata, 'Iya.' Lalu Rasulullah berkata,
'Demi Zat yang jhaaku berada dalam genggaruan-Nya. Sesungguhnya

aku sangat berharap kalian menjadi setengah dari penduduk surga.

Surga itu tidak dimasuki kecuali oleh jiwa yanp; berserah diri. Dan

tidahlah kalian di antara orang-orang musyrik kecuali hanya seperti

rambut putih di kulit sapi jantan hitam, atau seperti rambut hitam di
kulit sapi jantan merah."

Komunikasi Allah
Pertanyaan di Seputar

Allah Ta'Ala berfirman,

Rahasia Akhirat

wa Sallam. bersabda, 'Nuh dipanggtl pada Hari Kiamal dikatakan

kepadanya, Apakah engkau telah menyampaikan?' Nuh berkata,

'Sudah.' Maka kaumnya dipanggil dan dikatakan kepada mereka,

)4?akah ia telah meryampaikan kepada kalian?' Mereka pun berkatq

'Tidak datang kepada kami seseorangyang memberiperingataq bahkan

tidak datang kepada kami seorang pun.' Maka dikatakan kepada Nuh'

'Siapa yang akan bersaksi untukmu?' Nuh berkatq 'Muhammad dan

umatnya."'

Rasulullah berkata, "Maka itu adalahfirman Alldh Ta'Ah,
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'Dan demikian (pula) Kami telah menjadikan kamu (umat Islam), umat

jtang adil danpilihan agar kamumenjadi saksi atas (perbuatan) manusia

dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) karnu."'

(QS. al-Baqarah lz): t*$)

Rasulullah berkata, "Tengah lagi adil." Rasulullah kembali berkata,

"Maka kalian dipanggtl dan kalian bersaksi bagi Nuh bahrua ia telah

menyampaikan." Lalu Rasulullah berkata, "Kemudian ahu bersaksi

atas kalian."

Ini adalah hadits yang diriwayatkan oleh al-Bukhiri dan at-
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" Sesungguhnjta Kami akan mtnanltai umat-umat yang telah diutus

rasul-rasul kepada mereka dan sesungguhnya Kami akan menarytai

(pula) rasul-rasul (Kamil'(QS. al-Arflf [z]: o)

ImAm Ahmad berkata, "Waki' berkata kepada kami dari al-Arnasy

dari Abfi Shalh dari Abfr Sa'id bahwa Rasulullah Shallalldhu Alaihi

,1,
btt

il

Tirmidzi serta an-NasAi dari berbagai jalan dari al-Amasy. At- m
Tirmidzi berkata bahwa ini adalah hadits hasan shahih. \tA (

rffi
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sementara Imam Ahmad telah meriwayatkan hadits tersebut
dengan kalimat yang lebih umum dari ini, ia berkata, ,AbO

Mu'awiyah meriwayatkan kepada kami dari al-Amasy, dari Abfr
sa'td bahwa Rasulullah shallaltdhu i4taihi wa sallam bersabda,
'seorang nabi datang pada Hari Kiamat dan bersamanla seorang
laki-laki. seorang nabi datang dan bersamanSta dua orang laki-laka
dan lebih banyak dari itu. Maka kaumn3ta dipanggtl dan dikatakan
kepada mereka, Apakah orang ipi telah menyampaikan kepada kalian?'
Kaumnya berkatq'Tidak.' tall dikatakan kepadanya, j4?akah engkau
telah menyampatlkan kepada kaimmu?' Ia berkata, ,Sudah., 

Kemudian
dikatakan kepadanya, 'siapa yang akan bersaksi untukmu?' Ia berkata,
' Muhammad dan umatnya.'

Maka dipanggtllah Muhammad dan umatnjta dan dikatakan kepada
mzreka, )4pakah ia telah meruyampaikan kepada kaumnya?' Muhamntad.
dan umatnya berkatq 'sudah.' Lalu dikatakan hepada mereha, Apa
pengetahuan kalian tentang ini?' Mereka berkata, 'Tetah datang kepada
kami Nabi kami dan memberitakan kepada hami bahwa sesungguhnlta

para rasul telah menlam.paikan."'

Rasulullah berkata, " Itulah.firman AllAfu

fs bs i6J u,s ob
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'Dan demikian (pula) kami Telah menjadikan kamu (umat Islam),

umat yang adil dan pilihan agar kamu menladi saksi atas (perbuatan)

manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan)

kamu. dan kami tidak menetapkan kiblat yang menjadi kiblatmu

(sekarang) melainkan agar kami mengetahui (supaya nyata) siapa lang
mengikuti Rasul dan siapa yang merubelot. dan sungguh (pemindahan

kiblat) itu terasa amat beral kecuali bagi orang-orang lang Telah diberi

petunjuk oleh Allalt; dan Allah tidah akan menyia-nyiakan imanmu.

Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penltayang kepada

manusia."' (QS. al-Baqarah lz)z r+3)

ImAm Ahmad menambahkan bahwa Rasullah bersabda, "Adil" agar

kalian menjadi sahsi atas m.anusia dan Rasul (Muhammad) menjadi

saksi atas kalian."

Demikianlah hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Mnjah dari Abir

Karib dan Ahmad bin SinAn yang kedua-duanya mendengarnya

dari Abff Mu'Awiyah.

Kesaksian Umat Nabi Muhammad atas
Semua Umat Merupakan Bukti Keadilan dan

Kemuliaan Umat Ini

Menurut pendapat saya, kesaksian umat Muhammad Shallallilhu

l4laihi wa Sallam atas semua umat pada Hari Kiamat adalah bukti
atas keadilan umat ini serta kemuliaannya.

Maksudnya adalah bahwa hal tersebut menunjukkan bahwa umat

ini pada Hari Kiamat menjadi pembanding yang adil atas seluruh

umat. Oleh sebab itu, para nabi meminta persaksian mereka atas

umat-umat mereka. Kalaulah tidak karena pengakuan mereka atas

kemuliaan umat ini, tidaklah mungkin ada tuntutan keharusan

untuk mereka tunduk pada kesaksian mereka.
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Di dalam hadits yang diriwayatkan oleh Bahaz bin Hukaim dari
ayahnya dari kakeknya, Mu'awiyah bin Haidah bahwa Rasululrah
Shallallhhu )4laihi wa Sallam bersabda, "sesungguhnya kalian
menyamai tuJuh puluh umat. Kalian yang terbaik dan paling mulia bagi
Alldh Tang Mahasuci lagi Mahatinggr."

Rahasia Akhirat

'Sebagaimana Kami telah memulai penciptaan pertama begitulah Kami

akan mengulanginya; (QS. al-Anbiyi' [zt]: roa)

Beliau bersanda,' S e sungguh n1 a mak hluh p ertanta I ang dib er i'p ak aian

pada Hari Kiamat adalah lbrdhtm al-Khal?l as. Dan sesungguhryta akatt

didatangkan beberapa orang dari umatk4 dan mereka diambil sebagai

golongan kiri, maka aku berkata,'Tuhanku... (mereka adalah) sahabat-

sahabatku.' AUAh lalu berkata,' S e sungguh,n.y a engkau tidak mengetahui

apa lang mereka buat sesudahmu.' Aku pun berkata sebagaimana seorang

hamba yang shalih berkata,
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'Dan adalah aku menjadi saksi terhadap mereka. Maka setelah Engkau

utafatkan (angkat) aku, Engkaulah yang mengawasi mereka. Dan

Engkau adalah Maha Menyaksikan atas segala sesuatu. Jika engkau

rnenyiksa mereka, maka sesungguhryta mzreka adalah hamba-harnba-

Mu; dan jika Engkau mengampuni mzrekq sesunggultnya Engkaulah

Tang Mahaperkasa lagi Mahabijaksana.' (QS. al-Maidah [5]: I 17-

I 18).

Kemudian Alldh berkata, 'Sesungguhnya rnereka ntasih saja kembali

kepada apa yng ada pada mereka sebelumnya (murtad)."'

"Dan Kami berikan kepadanjta kebaikan di dunia. Dan sesungguhnla

ia di akhirat benar-benar termasuk orang-orang yang shalih." (eS. an-
Nahl [to]: rzz\

Al-IrnAm al-Bukhiri berkata, "Muhammad bin BisyAr
meriwayatkan kepada kami dari Ghandar, dari Syu,bah, dari al_

Mughirah bin Nu'min, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbfls, ia
berkata, 'Rasulullah bersama kami dan beliau bersabda, ,Kalian

dikumpulkan dengan tanpa alas kaki, telanjang (tidak berpakaian), dan
tidak disunat ( dikhitan).' Kemudian Rasulullah membacakan fi rman
Allah Ta'Ah,
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Penghormatan teriradap Nabi lbrahim
al-Khalil pada Hari B\erbangkit di Hadapan

Seluruh Manusia
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Nabi 'lsd dan Kemuliaan serta Keagungan
Beliau pada Hari Berbangkit

AllAh berfirman,

./fr *i 'rti; yJ
Itsi Ai J_'o:<, c

. r. ,i.it r?,,,
C3 * g-r*, la;-+&

(Er,./,.Ji JL ,-i *1'a--{ j u il;i ,i, &

"tia*,#;tu-6*s
rt$ oJ G) 

':r=r 
7s ,f & *ris"i4L,;;1i

Gl;.*r-i Tlfi,ri CLt -d )it 6g*a3!= 6s

, i--

43l?l

'#tS ;t'"hi bi3i qi ;y 
""2i 

t {l

,t n. -i L

":u+ gi

i;i c4; :i,i ls \s
b

J$ *i ,l:', o d4 ;|,
(-

i' I .'-r r'Lf, Jcr"+ l-

e (4"

Wot

-i , it ..
rn gr9 tj

?"-.(, L*t

,*U ,,$fdi *;; r-u'a {ii Js

"&i ffi e3'tilWU1t 1i3$ rCA

Lr-. . ,& t*i)

" Dan (ingatlah) ketika Alldh berfirman, 'Hai 'tsd putra Maryam" adakah
kamu mengatakan kepada manusia, 'Jadikanlah aku dan ibuku dua
orang Tuhan selain Allah.' 'is6 menjawab, 'Mahasuci Engkau, tidaktah
patut bagiku mengatakan apa jtang bukan hakku (mengatakannya). Jika

\
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aku pernah mengatakannya, maka tentulah Engkau telah mengetahui

apa yang ada pada diriku dan aku tidak mengetahui apa yang ada pada

diri Engkau. Sesungguhnya Engkau Maha Mengetahui perkara yang

ghaib-ghaib.

Aku tidak pernah menp;atakan kepada mereka kecuali apa itang Engkau

perintahkan kepadaku (mengatakannya) yttq'Sembahlah AilAh

Tuhanku dan Tuhanmu', dan adalah aku ruenjadi saksi terhadap

mereka. Maka setelah Engkau wafatkan (angkat) aku, Engkaulah yng
mengawasi mereka. Dan Engkau adalah Maha Menyaksikan atas segala

sesuatu.

Jiha Engkau menyiksa m.ereka, maka sesungguhnya mereka adalah

hamba-hamba-Mu; danj ik a Engk au mengampuni mere ka, s e sungguhny a

Engkau adalah Tang Mahaperkasa lagi Mahabijaksana.'

Alldh Ta'Ah berffrman, "Ini adalah suatu hari yang bermanfoat bagi

orang-orang yang benar kebenaran mereka. Bagi mereka surga lang
mengalir di bautahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnlta selama-

lamanya. Alhh ridha terhadap mereka dan mtreka pun ridha terhadap-

Nya. Itulah keberuntungan yang paling besar;' (QS. al-Mflidah [5]:
r ro-r rs)

Ini merupakan pertanyaan Allflh Ta'dla pada Hari Kiamat kepada

'isA putra Maryam, sedangkan Allah mengetahui bahwa'isA tidak

berkata apa-apa tentang semua itu. Akan tetapi, maksud dari semua

itu adalah untuk merendahkan dan menghina orang-orang yang

berkeyakinan tentang itu, yaitu kesesatan orang*orang Nasrani,

serta kebodohan Ahli Kitab. Maka 'tsi berlepas diri kepada AtlAh

dari perkataan ini dan dari berkata seperti itu, sebagaimana

malaikat berlepas diri dari orang yang berkeyakinan sesuatu pada

mereka tentang sifat ketuhanan, sebagaimana Allah berfirman,

55t

J'4'i c* e# r;'j - -.; ,l

5u! r!j-l



2 An-Nihiyatu fr al-Fit5ni wa al-Mal6himi

b

r+ri u .3*tigq-
,..-i-.)r-

fl';1i j4T|t:'*i

"Dan (ingatlah) hari (1ang di zuaktu i\u) AllAh mzngumpulkan mereha

semuanya kemudian Allfrh berfirman klpada malaikat, l4pahah mereka

ini dahulu menyembah kamu?' Malaikat-malaikat itu menjazuab,

'Mahasuci Engkau. Engkaulahpelindung kami, bukan mereka. Bahkan,

mereka telah menyembah jia kebanyakan mereka beriman kepada jin
itu;" (QS. as-Sabfl' [s+]:4o-4r)
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"Dan (ingatlah) suatu hari (ketika) Alldh menghimpunkan mereka

beserta apa yang mereka sembah selain All6h, latu Atldh berkata (kepada

yang disembah), Apakah kamuyng menyesatkan hamba-hamba-Ku itu,
atau mereka sendirihah yang sesat dari jalan 1ong benar)?' Mereka

$tang disembah itu) menjazaab, 'Mahasuci Engkau, tidaklah patut
bagi kami mzngambil selain Engkau (1adi) pelindung. Akan tetapi,

Rahasia Akhirat

Engkau telah memberi mereka dan bapak-bapak mereka kenikmatan

hidup, sampai mereka lupa mengingat (Engkau) dan mereka adalah

kaum yang binasa.' Maka sesungguhnya mereka (long disembah itu)

telah mendustakan kamu tentang apa yang kamu katakaq maka kamu

tidak akan dapat menolak (azab) dan tidah (pula) menolong (dirimu).

Barangsiapa di antara kamuyang berbuat aniajta, niscaya Kami rasakan

kepadanya azab yang besar;' (QS. al-Furqfln [25]: r7-19)

4 t*r ri,L;i#,9,
a- .. 1-. , ,, , , / ,
c.^al.l,t t- -*.o: -|f tJlI.:.ULia ,=1,
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" [IngatlahJ suatu hari [ketika ituJ Kami mengumpulkan mereka

sernuanla, kemudian Kami berhata kepada orang-orang yang

ntempersehutukan (Tuhan), 'Tetaplah kamu dan sekutu-sekutumu itu

di tempat-tem.patmu itu.' Lalu Kami pisahkan mereka dan berkatalah

sekutu-sekutu mereka, 'Kamu sekali-kali tidak pernah menyembah kami.

Dan cukuplah AilAh menjadi saksi antara kami dan kamu bahuta kami

tidak tahu-menahu tentang peryembahan kamu (kepada kami).' Di
tentpat itu (padang Mahsyar), tiapaiap diri merasakan pembalasan dari
apa yang telah dikeryakannya dahulu dan mereka dikembalikan kepada

Alldh Pelindung mereka lang sebenarnya dan lenl,aplah dari mereka

apa yang mereka ada-adakan " (8S. Yffnus [to]; 2s-3o)
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Kedudukan Ras0luilah di Sisi Allah
pada Hari Berbangkit

Sementara itu, kedudukan Nabi Muhammad Shallallilhu Alaihi wa

Sallamyang sangat terpuji pada hari berbangkit tidaklah ada yang
menyamainya. Bahkan, tidak ada seorang pun mendekatinya dari
apa yang beliau dapatkan dari kemuliaan-kemuliaan yang membuat

iri seluruh makhluk di semesta alam dari orang-orang terdahulu
hingga orang-orang di akhir zaman. Shalawat serta salam AUah

atasnya juga atas para nabi semuanya.

Telah dijelaskan pula tentang kedudukan Nabi Shallalhhu Alaihi
wa Sallam yang terpuji dalam berbagai hadits juga atsar, dimana

Rasulullah bersujud di hadapan AUah Ta'Ah pada Hari Kiamat
dan menjadi orang pertama yang disyafaati dan memberi syafaat.

Serta orang pertama yang diberi pakaian setelah IbrAhim al-Khalil
diberi pakaian dengan dua sutera berwarna putih, sementara

Muhammad diberi pakaian dua sutera berwarna hijau. IbrAhim
al-Khalil as. duduk di hadapan 'Arasjt (singgasana), sementara

Muhammad ShallallLhu Alaihi zaa Sallam berada di sisi kanan

Arasy, lalu Muhammad berkata, " Wahai Tuhanku, sesungguhnla ini

-menunjuk 
Jibr?l as.- memberitakan kepadaku tentang-Mu bahuta

Engkau mengutusnya hepadaku." Maka Allah Ta'Ah berkata, "Jibril
benar."

Laits bin Ab0 Sulaim dan Ab0 YahyA al-pitAt, Atha' ibnus-Siib,
serta JAbir al-Ju'fi meriwayatkan dari MujAhid bahwa ia berkata

dalam menafsirkan kedudukan Nabi yang terpuji, "sesungguhnya

beliau duduk bersama-Nya di atas 'Arasf'

Telah diriwayatkan pula riwayat seperti ini dari Abdulldh bin
SalAm dan Abff Bakar al-Marwadzi menghimpun riwayat-riwayat
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mengenai hal ini dalam bagian yang sangat besar. Ia dan yang lain

menceritakan bukan hanya dari seorang salaf serta ahli hadits

saja. Akan tetapi, ia juga meriwayatkan dari Ahmad, IshAq bin

Rihiyah, dan Khalaq. Ibnu Jarir berkata, "Ini merupakan hal yang

tidak dapat dinafikan oleh orang yang mengakui dan orang yang

mengingkarinya. Al-Hdfizh Ab0 al-Hasan ad-DAruquthni telah

menyusunnya dalam sebuah kasidah miliknya."

Menurut saya, hal yang seperti ini seyogianya tidak boleh diterima

kecuali dari orang yang maksum (terjaga). Tidak pula ditemukan

hadits yang menerangkan mengenai masalah ini. Sedangkan

perkataan MujAhid dalam hal kedudukan (al-Maqlnr) trdak lantas

menjadi hujah dengan sendirinya. Akan tetapi, jamaah dari ahli

hadits telah menyambutnya dengan menerima, dan tidak benar

bahwa sanadnya adalah dari lbnu SalAm. Hanya Ailah Yang

Mahatahu.

AbO Bakar bin Abff ad-Dunya berkata, "Syuraih bin Yffnus

meriwayatkan kepada kami dari AbCr SufyAn al-Ma'mari, dari

Ma'mar, dari az-Zuhri, dari Ati ibnul-Hasan bahwa Nabi

ShallailAhu i4laihi zaa Sallam bersabda, 'Ketika Hari Kiamal Bumi

nrelebar menjadi dataran rata sampai seseorang tidak mendapatkan

tempat kecuali hanya cukup untuk kedua telapak kakinya.' Rasulullah

Shallalldhu i4laihi wa Sallam juga bersab da, ' Maka aku adalah orang

pertama yang dipanggil, sementara Jibrtl berada di sisi kanan Tang

Maha Pengasih. Demi Alldh aku belum pernah melihatnya sebelum itu.

Maka aku berkata, 'Tuhanku... Tuhanku, sesungguhnya orang ini telah

memberitakan kep adaku bahuta Engkau mengutusny a kepadaku.' Allah

Ta'Ala pun berkata,'Benar.' Kemudian aku meminta syafaat seraya

berkata, 'Wahai Tuhanku, hamba-hamba-Mu berada di ujung Bumi."'

Maka inilah kedudukan yang terpuji.

il



An-Nih6yatu fr al-Fitini wa al-Mal6himi

Komunikasi Allah dengan Para Ulama dalam
Memutuskan Perkara Umat

Imim ath-Thabrdni berkata, 'Ahmad bin Zuhair meriwayatkan

kepada kami dari al-AIA' bin SAlim, dari lbrAhim ath-ThAliqAni, dari

SamAk bin Harb, dari Tsa'labah ibnul-Hakam bahwa Rasulullah

Shallalldhu j4laihi wa Sallam bersabda, 'AUAU berkata kepada para

ulama ketika Dia duduk di atas kursi-Nya untuk memutuskan perkara,

'sesungguhnya Aku tidak membuat ilmu-Ku dan kearifun-Ku pada diri

kalian kecuali Aku hendak mengartpuni kalian atas apa lang telah ada

dari kalian dan Aku tidak ?eduli.""

Firman Allah yang Pertama kepada

Orang-orang yang Beriman

AbO Dflwud ath-Thayfllisi berkata, "AbdullAh ibnul-Mubffrak

meriwayatkan dari Yahyi bin Ay0b, dari 'UbaidillAh bin Zahar,

dari Khilid bin Abfi 'Imrdn, dari Ibnu AbbAs, dari Mu'Adz bin

Jabal bahwa Rasulull ah ShallallAhu i4laihi zaa Sallam bersabda,

'Jika kalian ma4 aku beritakan kepada kalian apa yng dikatakan

Allilh Ta'Ah kepada orang-orang yang beriman pada Hari Kiamat

dan apa yang pertama kali m.ereka katahan kepada-Nya.' Para sahabat

berkata,'Iya, wahai Rasulullah.' Rasulullah berkata,' Sesungguhnya

Alldh Ta'Ala berkata kepada orang-orang yang beriman, Apakah

kalian senang dengan pertemuan dengan-Ku?' Mereka menjazaab, 'Iya,

wahai Tuhan kami.' Lalu AllAh berkata, )4pa yang membuat kalian

demikian?' Mereka berkatq 'Maaf-Mu dan karunia-Mu serta ridha-

Mu.' Maka Alhh berkato, 'sesungguhnya Aku telah m.ewajibkan bagi

kalian karunia-Ku.""

l.

l
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L\Ath Ta'dla berfirman,
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Tidak Tersedia Bagian atas Orang-orang
yang Mengkhianati Amanah All6h dan

Janji kepada-Nya
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"sesungguhnya orang-orang lang mtnukar janji(nya dengan) AilAh

dan sumpah-sunpah mtreha dengan harga yng sedikit, mereka itu

tidak mendapat bagian (pahala) di akhirat. AilAh ildak akan berkata-

kata dengan mereka dan tidak akan melihat kepada mereka pada Hari

Kiamat dan tidak (pula) akan mensucikan mereka. Bagi mereka azab

ltang pedih." (pS. Ali 'Imrfln [s]: zz)
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"Sesungguhnla orang-orang lang menlembunlikan apa-apa jtang telah

diturunkan AllAh yaitu Al-Kitab dan menjualnya dengan harga yang

sedikit (murah), mereka itu sebenarnjta tidak memakan (tidak menelan)

ke dalam perutnya melainhan api. AilAh ildak akan berbicara kepada

mereka pada Hari Kiamat dan tidak mensucikan mereka, dan bagi

mereka siksa yang amat pedih. Mereka itulah orang-orang yang membeli

kesesatan dengan petunjuk dan membeli siksa dengan antpunan. Maka

alangkah beraninya mereka rnenentang api neraka! Tang demikian itu
adalah karena AllLh telah menurunkan Al-Kitab dengan membawa

kebenaran. Sesungguhnya orang-orang yang berselisih tentang

(kebenaran) Al-Kitab itu benar-benar dalam pen1impangan yang jauh

(dari kebenaran)." (QS. al-Baqarah lz)z 174-r76)

Maksud dari ayat ini adalah A[ah tidak berbicara kepada mereka

dan tidak melihat kepada mereka dengan perkataan dan pandangan

sayang (rahmat) bagi mereka. Pada hari itu seolah-olah mereka

tertutup dari Tuhan mereka, sebagaimana firman Anah Ta'61a,

(:.,byr;r #r'd *'il-rK
"Sekali-kali tidak, sesungguhryta ntereka pada hari itu benar-benar

terhalang dari Tuhan mereka." (QS. al-Muthaffifin [as]: rd)

Alldh Ta'Ah berfirmary
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"Dan (ingatlah) hari di waktu Alldh menghimpunkan mereka semuanja,

(dan Alldlt berfirman), 'Hai golongan jin (setan), sesungguhnya hamu

telah banyak (menyesatkan) manusia.' Lalu berkatalah kawan-kazaan

mereha dari golongan manusia, 'Ta Tuhan kami, sesungguhnya

sebagian dari kami telah mendapat kesenangan dari sebagian (long
lain) dan kami telah sampai kepada waktu yang telah Engkau tentukan

bagi kami.' AilAh berftrman,'Neraka itulah ternpat diam kamu, sedang

kamu kekal di dalamnya, kecuali katau Altah menghendaki (yang rain).'
S e s unggu hny a Tu hanmu M a hab ij a k s an a I a gi M aha M e ng e t a hui.,' (eS.
al-An'im [o]: tzs)
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"Ini adalah hari keputusan, (pada hari ini) Kami mengumpulkan kamu

dan orang-orangyang terdahulu. Jika kamu mem.punlai tipu da2a, maka

lakukanlah tipu dayamu itu terhadap-Ku. Kecelakaan yang besarlah

pada hari rtu bagi orong-orangyang mendustakan." (eS. al-MursalAt
lzz):38-4o)
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'(Ingatlah) hari (ketika) mereka semua dibangkitkan Alhh, lalu
mereka bersum.pah kepada-Nya (bahuta mereka bukan orang mu.sjrik)
sebagaiman mereka bersumpah kepadamu dan mereka menyangka bahwa

sesungguhnya mereka akan memperoleh suatu (manfaat). Ketahuilah
bahuta sesungguhnya merekalah orang-orang pendusta " (eS. al-
MujAdilah [5s]: ts)
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"Dan [ingattahJ hari [di waktQ Alldh menyeru mereka seraya

berkata, 'Dimanakah sekutu-sekutu-Ku lang dahulu kamu hatakan?'

Berkatalah orang-orang yang telah tetap hukuman atas ntereka, 'Ta

Tuhan kam.i, mereha inilah orang-orang yang kami sesatkan itu. Kami

telah menyesatkan mereka sebagaimana kami (sendiri) sesat. Kami

menjtatakan berlepas diri (dari mereka) kepada Engkau, mereka sekali-

kali tidak merytembah kami.' Dikatakan (kepada mereka), 'Serulah

olehmu sekutu-sekutu kamu.' Lalu mereka men)erun)a, maka sekutu-

sekutu itu tidak memperkenankan (seruan) mereka. Saat mereka melihat

azab, (mereka ketika itu berkeinginan) kirarya dahulu ntereka menerimo

petunjuh. Dan (ingattah) hari (di utahtu) Alhh menyeru mereka, seraya

berkata, Apakah jawabanmu kepada para rasul?' Maka gelaplah bagi

mereka segala nxacam alasan pada hari itu, karena itu mereka tidak

saling menanla." (QS. al-Qashash [zs]: ea-6,e)
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"Dan (ingatlah) hari (di taaktu) All6h menyeru mereka, seraya berkatq

'Dimanakah sekutu-sekutu-Ku yng dahulu karnu katakan?' Dan

Kami datangkan dari liap-tiap umat seorang saksi, lalu Kami berkatq

'Tunjukkanlah bukti kebenaranrtu.' Maka tahulah mereka bahwa yng
hak itu adalah hepurytaan AilAh dan lenyaplah dari mereka apa yang

dahulunya mereka ada-adakan " (QS. al-Qashash laa):74-75)

Ayat-ayat yang membahas tentang ini banyak sekali.

Telah termaktub di dalam dua kitab Shahih, sebagaimana yang

akan datang, yaitu hadits Khaitsamah dari Adawi bin HAtim bahwa

Rasulullah Shallalldhu i4laihi zaa Sallam bersabda, "Tidak ada

seorang pun dari kalian kecuali Tuhannya akan berbicara dengannya,

di antara Dia dan dirirya tidak ada penerjemah. Maka Alldh menemui

seseorang dan berkata kepadaryta, 'Bukankah telah aka anugerahkan

kepadamu kuda dan unta? Dan tidakkah telah Aku izinkan engkau

menjadi khaltfah (pemimpin)?' Ia berkata, '11a, benar' Maka Alhh
berkata, Apakah enghau menyangka bahwa engkau akan bertemu

dengan-Ku?' Ia berkata, 'Tidak.' Lalu AilAh berkata, 'Maka hari ini
Aku melupakanmu sebagaimana engkau telah melapakan Aku."'

Dalam hadits ini sangat terang dijelaskan percakapan AllAh dan

pernbicaraannya kepada hamba-Nya yang kafir.

Sedangkan orang yang durhaka, maka diterangkan dalam hadits

Ibnu 'Umar yang terdapat dalam Shahihain bahwa Rasulullah

Shallalhhu )4laihi wa Sallam bersabda, 'AilAh mendekati seorang
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An-Nih6yatu fi al-Fit6ni wa al-MalShimi

hamba pada Hari Kiamat kemudian meletakkan tabir-Nya untuknya

dan ia pun mengakui dosa-dosanya. Maka Alldh berkata, 'Engkau telah

melakukan pada hari begini dan begini begini, dan pada hari begini

dan begini begini.' Hamba itu berkata,'Iya duhai Rabbku.' Sehingga

ketika ia sudah menyangka bahzaa dirinya telah binasa, Alhh Ta'Ala

berkatq 'sesungguhnya Aku telah menutupi aibmu di dunia dan Aku

mengampuninya untukmu hari ini."'

Diperlihatkannya Neraka, Surga, dan
Ditegakkannya Perhitungan Amal

Allah Ta'Ahberfirman,
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"Dan apabila neraka Jahim dinyalakan dan apabila surga didekatkary

maka tiap-tiap jizaa ahan mengetahui apa yang telah dikerjakannya."

(QS. at-Takwir [a t): tg-ra)
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"[Dan ingatlah akanJ hari [yang pada hari itu] Kami bertanya kepada

jahanam, Apahah engkau sudah penuh?' Ia balik bertanya, 'Masihkah

ada tambahan?' Dan didekatkanlah surga itu kepada orang-orang

yang bertakzua pada tempat yng tidak jauh [dari merekaJ. Inilah yang

dijanjikan kepadamu, fuaituJ pada setiap hamba yang selalu kembali

[kepada AilAhJ hgi memelihara fsemua peraturan-NyaJ. [Taitu]
orang yang takut kepada Tuhan Tang Maha Pemurah, sedang Dia
tidak kelihatan [okhnyal dan ia datang dengan hati yang bertobat.

Masukilah surga itu dtngan anlan, itulah hari kekekalan. Mereka di
dalamryta memperoleh apa yng mereka kehendaki dan pada sisi Kami

adalah tambahannyo." (QS. Qaf [ro]: so-si)
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"Kami akan memasang timbangan lang tepat pada Hari Kiamat, maka

tidaklah dirugikan seseorang barang sedikitpun. Dan jika (amalan itu)
hanya seberat atom pun pasti Kami mendatangkan (pahala)nya. Dan

cu kup la h K ami s e b aga i Pembuat p e r hitungan. " (QS. al-Anbiyfl ' lz t):
47)
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An-Nihiyatu fr al-Fit6ni wa al-Mal6himi

G;,ri; 'i'itrKi

"sesungguhrya AllAh tidak menganiaya seseorang walaupun

sebesar zarah. Jika ada kebajikan sebesar zarah, niscaya AilAh ahan

melipatgandakan dan memberikan dari sisi-Nya pahala yang besar.

Maka bagaimanakah (halnya orang-orang kafir nanti), apabila kami

mendatangkan seorang saksi (rasul) dari tiap-tiap umat dan Kami

mendatangkan kamu (Muhammad) sebagai saksi atas mereka itu

(sebagai umatmu). Di hari itu orang-orang kafir dan orang-oranglang

mendurhakai rasul ingin supaya mereka disamaratakan dengan tanah

dan ntereka tidak dapat menyembunyikan (dari Auau sesuatu kejadian

?un." (QS. an-Nisfl' f+l: 40,-42)
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"(Luqman berkata), 'Hai anakku, sesungguhnya lika ada (sesuat:u

perbuatan) seberat atom, dan berada dalam batu atau di langit atau di

dalam bumi, niscaya AllAh akan mendatangkannya (membalastnya).

Sesungguhnya AllLh Mahalembut lagi Maha Mengetahui'" (QS.

Luqmfln [st]: to)

Sementara atsar yang menyebutkan masalah ini sangat banyak.

Allah sebagai penolong dalam kebenaran dan kepada-Nya ternpat

pulang dan kembali. Dialah yang akan menghitung dan Dialah

seindah-indah Wakil.

x

Rahasia Akhirat

Permulaan Manusia Berada di Mahsyar

AUah Ta'dla berfirman,

t StsF,ii k,e *, = <,A+ +-r ''GV)
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"Dan pada hari itu diperlihatkan neraka jahanam dan pada hari itu

ingatlah manusia, tetapi tidak berguna lagi mengingat itu bagtnya."

(QS. al-Fajr [8e]:23)

Imtm Muslim dalam kitab Shahih miliknya meriwayatkan bahwa

'Umar bin Hafshin bin GhiyAts berkata, 'Ayahku meriwayatkan

dari al-AlA' bin KhAlid, dari Syaqiq, dari Abdullih bin Mas'Crd

bahwa Rasulullah ShallailAhu Alaihi wa Sallam bersabda, 'Pada

hari itu diberikan kepada jahanam tujuh puluh ribu pemimpin. Setiap

satu pemimpin membazaahi tujuh puluh ribu malaikat untuk menjaga

(neraka)nya;"

Seperti itu pula diriwayatkan oleh at-Tirmidzi secara marfu', dan

dari arah lain ia dan lbnu Jarir mauq0f.

Sesuatu Keluar dari Neraka, Berbicara,
dan Melempar Manusia Lalim, Musyrik,

serta Pembunuh ke Jahanam

Imim Ahmad berkata, "Mu'Awiyah meriwayatkan dari Syaibah, dari

FurAs, dari Athiyyah, dari Abff Sa'id al-Khudri bahwa Rasulullah

Shallalldhu Alaihi wa Sallam bersabda, 'Leher keluar dari neraka
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;66 An-Nih6yatu fr al-Fit6ni wa al-Mal5himi

dan berbicara, 'Hari ini aku diutus kepada tiga orang, yaitu kepada

setiap penguasa lang lalim, kepada orang yng ntem.buat sesembahan

lain selain Alhh, dan kepada oranglang membunuh jiuto tanpa jiua.'
Maka ia menggulung mereka dan melemparkan mereka ke dalam

pedihnyalahanam."'

Hanya Ahmad yang mengeluarkannya dari arah ini. Akan

disebutkan di Bab Timbangan dari KhAlid dari al-pAsim dari

'Aisyah riwayat yang seperti itu.

AUah Ta'Alaberfirman,

T;b (il W;t
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"Apabila neraka itu melihat mereka dari tempat yng 1auh, rnereka

ruendengar kegeramannla dan suara nyalanya. Dan apabila mereka

dilem.parkan ke tempat yng sempit di neraka itu dengan dibelenggu,

mereka di sana mengharaphan kebinasaan. (Akan dikatakan kepada

mereha), 'Janganlah kamu mengharapkan satu kebinasaan saja,

melainkan harapkanlah kebinasa.an yang banyalr.'" (pS. al-Furqfln

laiJ: re-14)

ImXm as-Suddi mengatakan bahwa maktra dari firman Allih,"Ji.ka

dia melihatmereha dari.jarak yangjauD", adalah dari jarak enam rattts

tahun, " mereka mendengar he geramannya" y aitu kegeraman neraka

atas mereka. "Dan suara nyalanla" maksudnya karena teramat

sangatnya kebencian dan kemarahan neraka terhadap orallg yang

menyekutukan AllAh dan membuat sesembahan lain selain Allah.

Di dalam sebuah hadits disebutkan bahwa Rasulullah ShalLailAhu

Alaihi wa Sallam bersabda, "Barangsiapa berdttstu kepaclaku dan

mengahu-ngaku nasab kepada selain ayahnya. serta menggabungka.n

diri kepada selain waliryta maka naikilah tahta di antara kedua rtata

Jiahanarn dengan sebuah tempat duduk." Mereka bertanya, 'Apakah ia

(jahanam) mempunyai dua mata?" Rasulullah berkata,

"Apakah kalian belum mendengar bahwa ,4lldh berfirnran, Apabila

neraka itu melihat mereka dari tempat yang 1auh, mereka mendengar

kegeramanryta dan suara nyalanya?"'(HR. Ibnu AbO HAtim)

Ibnu Jarir berkata, 'Ahmad bin Ibrdhim ad-Dauraqi rneriwayatkan

kepada karni dari 'Ubaidillah bin Musa, dari IsrAlil, dari Abir

Yahyi, dari Mujdhid, dari Ibnu Abbas, ia berkata, 'Sesungguhnya

seorang laki-laki dimasukkan ke dalam neraka maka neraka

pun menghindar serta mengerut (menyusut). Maka A[ah Yang

Maha Pengasih berkata, 'Ada apa denganmu?'Neraka pun berkata,

'Sesungguhnya ia meminta perlindungan dari siksaku.'AllAh lalu

berkata, 'Kirimlah hambakul' Laki-laki yang akan masuk neraka

itu berkata, 'Wahai Tuhanku... bukan ini yang telah aku pikirkan

tentang-Mu.' All6h berkata, 'Lalu apa yang engkau pikirkan (tentang

Aku)?' Ia berkata, 'Rahmat-Mu akan menolongku.' Maka Ailah

berkata, 'Kirimlah hambakut' Dan sungguh laki-laki itu dibawa

rnenuju ke neraka. Neraka pun berteriak kepadanya seperti teriakan

bighal betina ke api yang menyala-nyala. Ia melengking dengan

sebuah lengkingan yang tidak ada seorang pun mendengarnya

kecuali dibuatnya takut."' Dengan sanad shahih.

Abdurrazz6q berkata, "Ma'mar memberitakan kepada kami

dari Mansh0r, dari MujAhid, dari 'Ubaid bin 'Umair, ia berkata,

'Sesungguhnya jahanam melengkingkan sebuah lengkingan dan

tidak ada satu pun rnalaikat dan tidak juga seorang nabi, kecuali

tersungkur dan bergetar otot-ototnya. Bahkan, Ibrahim pun

berlutut di atas kedua lututnya seraya berkata, 'Tuhanku... hari

ini aku tidak meminta sesuatu kecuali diriku sendiri."'

:to,
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Dikatakan dalam hadits Sangkakala, .,Kemudian Allah
memerintahkan jahanam, maka keluarlah darinya reher yang jelas
lagi gelap. Lalu Dia berkata,
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'Bukankah Aku telah memerintahkan kepadamu, hai Bani Adam supaya

kamu tidak menyembah setan? sesungguhryta setan itu musuh yang
nyata bagi hamu. Dan hendaklah kamu menyembah-Ku. Inilah jalan
yang lurus. sesungguhnya setan itu telah rnenltesatkan sebagian besar di
antaramu. Maka apakah kamu tidak memikirkan? Inilahjahanamlang
dahulu kamu diancam (dengannjta). Masuklah kamu ke dalamnya pada
hari ini disebabkan kamu dahulu mengingkarinya: (eS. yisin [ao]:
6o-64)

Allah Ta'dlaberfirman,

, n t72 ti.
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"Dan (dikatakan kepada orang-orang kortd, 'Berpisahalah kamu (dari
orang-orang mukruin) pada hari ini, zaahai orang-orang yang berbuat
jahat;'(QS. Yfrsin [so]: Es)

Maka Alah memisah-misahkan makhluk dan berlututlah umat-
umat, itulah firman-Nya,

Rahasia Akhirat

Kondisi Miz6n (Timbangan Amal)
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" Kami akan memasang timbangan lang tepat pada Hari Kiamat, maka

tidaklah dirugikan seseorang barang sedikitpun. Dan jika (amalan itu)

hanya seberat atom pun pasti kami mendata.ngka'n (pahala.)nya. Dan

cukup lah Kami sebagai Pembua t p erhitungan." (QS. al-Anbiyfl ' lz t):
47)
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'Dan (pada hari itu) kamu lihat tiap-tiap umat berlutut. Tiap-tiap

umat dipanggil untuk (melihat) buku catatan amalnya. Pada hari itu

kam.u rliberi balasan terhadap apa yang telah kamu kerjakan. (AilAh

berfirman), 'Inilah kitab (catatan) Kami yang menuturkan terhadapmu

dengan benar. Sesungp;uhnya Kami telah meryturuh mencatat apa yng
telah kamu keriakan;"'(QS. al-Jatsiyflh l+s)t za-zs)

A[ah Ta'Ahberfirman,
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"Barangsiapa lang berat timbangan (kebaikan)rytq maka mereka iturah
orang-orang yang dapat keberuntungan. Dan barangsiapa yang ringan
tim b anganny a, ma k a me re k a itu r ah orang - orang y ang mer ugi k an d ir iny a
sendiri. Mereka kekat di dalam neraka jahanam.,,(eS. al_Mu,minfin
lzs): roz-ros)
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"Timbangan pada hari itu iarah kebenaran (keadilan). Barangsiapa
berat timbangan kebaikannra, maka mereka iturah orang-orang lang
b e runtung. D an b a rang s i a p a y a ng r i n ga n t i m b angan k e b ai k anny a, ma k a
itulah orang-orang yng merugikan diriryta sendirt, disebabkan mereka
selalu mengingkari ajtat-a1tat Kami." (eS. al_Arif [Z]: s)
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Rahasia Akhirat

'Adapun orang-orang yang berat tinrbangan (kebaikan)nya, maka ia

berada dalam kehi&Ean lang rnemuashan. Dan adapun orang-orang

yang ringan timbangan (kebaikan)nya, maka tempat kembalinya adalah

neraka Hlwjah. Dan tahukah kamu apakah neraka HAutiyah itu?

(Taitu) api yang sangat panas." (QS. al-Qiri'ah Itot]: o-r r)
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"Katakanlah, Apakah akan Kami beritahukan kepadamu tentang

orang-orang jtang paling merugi perbuatannya? Taitu orang-orang

yang telah sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia ini, sedang

mereka menyangka bahuta mereka berbuat sebaik-baiknya. Mereka itu

orang-orang yng kufur terhadap ayat-ayt Tuhan mereka dan (kufur

terhadap) perjumpaan dengan Dia, maka hapuslah amalan-amalan

mereha. Kami tidak mengadakan suatu penilaian bagi (amalan) mereka

pada Hari Kiamat.'" (QS. al-Kahfi [ts]: ro3-ro5)

Menimbang Amalan setelah Sebelumnya
Diadili dan Diperhitungkan

Abir AbdullAh al-Qurthubi berkata, "Para ulama berpendapat

bahwajika telah selesai perhitungan maka setelah itu ditimbanglah

amalan-amalan. Penimbangan ini adalah untuk mengetahui

nilai anralan-amalan itu agar balasannya sebanding dengannya.

Firmarr Allah Tit'dla, 'Kanu akan merLasanE; tintburugan-timbanE;an
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yang tepat pada Hari Kiamat', mengandung kemungkinan bahwa

jumlah timbangan-timbangan itu banyak untuk menimbang amal

perbuatan. Mungkin juga yang dirnaksud adalah ada banyak

sesuatu yang ditimbang, maka jamak di sini dilihat dari banyaknya

amal perbuatan yang ditimbang. Hanya Allah Yang Mahatahu."

Timbangan Mempunyai Dua Sisi, dan Beratnya
Lafa zh Bi smill 6h irrahm 6nirrahim

ImArn Ahmad berkata, "Ibrihim bin Ishiq ath-ThAliqAni

meriwayatkan kepada kami dari Ibnu al-MubArak, dari Laits bin

Sa'ad, dari 'Anrir bin YahyA bahwa AbdurrahmAn al-Jaili dan

namanya adaiah AbdurrahmAn bin Yazid berkata, Aku mendengar

AbdullAh bin Amr0 mengatakan bahwa Rasulullah Shallalldhu

i4laihi usa Sallam bersabda, 'Sesungguhnla Alldh akan menjtelamatkan

seorang laki-laki dari umatku di hadapan semua makhluk pada Hari
Kiamat. Alhh meryebarkan kepadanya sembilanpuluh sembilan catatan.

Setiap satu catatan adalah sepanjang mata memandang.

Kemudian Dia berkata, :4?akah engkau akan memungkiri sesuatu

darinya? Apakah para pencatat-Ku telah berbuat aniay?' Laki-laki

itu berkata, 'Tidak, wahai Tuhanku.' AilAh berkata, I4pakah engkau

punya alasan (halangan) atau suatu kebaikan?' Laki-laki itu bingung

kemudian berkata, 'Tidak, zaahai Tuhanku.' AlMh pun berkata, '11a.

Engkau mem.punyai satu kebaikan di sisi Kami. Maka tidak ada aniaya

atas dirimu.' Lalu dikeluarkan sebuah kartuyang di dalarnnya terdapat

tulisan Aku bersaksi tidak ada Tuhan selain AilAh dan aku bersaksi

bahwa Muhammad adulah hamba-N1ta dan utusan-Nya'.

Alldh berkata, 'Da.tangkan ia!' Laki-laki itu berkata, 'Wahai Rabbku,

buku dan daJtar catatan apakah ini?' Alldh berkata, 'SesunS;guhnya

engkau tidak dianiaya.' Lalu diletokkanlah daflar catatan di piringan

timbangan dan kartu di piringan timbangan yang lain' Maka melesetlah

dafiar catatan dan beratlah hartu' Sesungguhnya tidak ada sesuatu lang

melebihi clari berat timb angan Bismillahirrahmdnirrah?m."'

Demikian yang diriwayatkan oleh at-Tirmidzi' Ibnu Mfrjah' dan

IbnuAbirad-DunyAdarihaditsyangdiriwayatkanolehaz-Zuhri
dan Ibnu Luhai,ah. Keduanya mendengar dari 'Amir bin Yahya.

Sementara at-Tirmidzi mengatakan bahwa hadits rni hasan ghartb'

Setiap Amal Pasti Akan Ditimbang Pada Hari

Berbangkit

ImAm Ahmad berkata, "Qutaibah meriwayatkan kepada kami dari

Ibnu Luhai'ah, dari AmrCr bin YahyA, dari Abo AbdurrahmAn al-

Hubuli bahwa Abdulldh bin Amr0 ibnul-'Ash berkata,'Rasulullah

s h a llaila hu 14 lai hi w a s alla mber s abd a,' T imb angan -tim'b angan p a da

Hari Kiamat diletakkan, maka datanglah seorang laki-laki. Ia diletakkan

didalampiringantimbangan,d.andiletakkandipiringanyanglainapa

yang telah diperiksa darinya' Miringlah timbangan karena apa yang

telahdiperiksad'arinya.Makalaki-lakiitumasuknerakakarenanla.

Laluketikaiatelahdid'orongkesana,saatitulahadayangberteriak

kepada Tang Maha PengasilL lagi Mahatinggi seraya berkata"Jangan

lakukan! Sesungguhnya ia m'asih mempunyai sesuatu" Lalu dikeluarkan

sebuahkartuyangdisanaterdapattulisan'TidahadaTuhanselain

Athh, dan diletahkan bersama laki-taki itu di piringan timbangan

sehinggamiringlahtimbanganitukarenakartutersebut'"'

Dalamhaliniterdapatkeanehan,tetapidisanaterdapatmanfaat
yang nyata yaitu bahwa seseorang yang berbuat akan ditimbang

bersama PerbuatannYa.



Syahidatain Memenangkan Timbangan atas

Seluruh Dosa pada Hari Berbangkit

Ibnu Abfi ad-DunyA berkata, 'Ahrnad bin Muhammad ibnul-BarA'

al-Muqri rneriwayatkan kepada karni dari Ya'lA bin 'Ubaid dari

AbdrrrrahmAn bin Ziid dariAb0 AbdurrahmAn dari Abdulldh bin

Arnrff (marfff'), ia mengatakan, 'Seorang laki-laki datang pada Hari

Kiamat menuju timbangar-r. Maka dikeluarkan baginya sembilan

puluh sembilan daftar catatan. Setiap daftar catatan adalah

sepanjang rnata mernandang. Di dalarnnya tercatat dosa-dosa serta

kesalahan-kesalahannya lalu diletakkan di atas piringan timbangan.

Kemudian dikeluarkan untuknya kertas seperti ujung jari yang di

dalamnya terdapat kesaksian, 'Tidak ada Tuhan melainkan Allah

dan sesungguhnya Muhammad adalah hamba dan utusan Allah.'

Kertas itu diletakkan di piringan yang lain, maka ia lebih berat

dibandingkan kesalahan-kesalah annya."'

Ab0 Bakar bin Abir ad-DunyA berkata, 'Abff 'Ubaid al-QAsim bin

SalAm meriwayatkan kepada kami dari Hajjaj dari Qathar bin

Khalifah dari AbdurrahmAn bahwa Abdulldh bin SAbith berkata,

'Ketika Ab0 Bakar menjelang kematian, ia pergi kepada'Umar dan

berkata,'Sesungguhnya beratnya timbangan-timbangan orang

yang berat timbangannya pada Hari Kianrat adalah karena mereka

mengikuti kebenaran di dunia dan hal itu berat atas mereka.

Kebenaran timbangan jika diletakkan kebenaran di dalamnya

maka ia jadi berat. Sementara orang yang ringan timbangannya

pada Hari Kiamat adalah karena mereka mengikuti kebatilan di

dunia dan hal itu ringan atas mereka. Dan kebenaran timbangan

jika diletakkan di dalamnya kebatilan maka ia menjadi ringan.""

I
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Akhlak Mulia Memiliki Nilai Terberat pada saat

Diletakkan di Timbangan Amal Seorang Hamba

lmAm Ahmad meriwayatkan dari SufyAn bin Ayyinah' dari Arnrfi

binDinAr,dariAb0Milkiyah,dariYa'lAbinMamlakbinUnrmu
Darda.bahwaRasulullalrShallalldhuAtaihiwasallambersabda,
,,sesuatuyangpalingberatditimbanganadalahakhlakyanSmulia.,,

Telah banyak diriwayatkan hadits-hadits yang menjelaskan bahwa

amal perbuatan menimbang sendiri sebagaimana dijelaskan dalam

ShahihMuslimmelaluiAb0sal0rndariAb0Malikal-Asy'ari
bahwaRasulullahshallailahu) laihiutasallambersabda,"Kesucian

garis keimanan, kalimat, alhamd,uliilah, memenuhi timbangan, kalimat

'subhAnalldh wa alhamd.utilbh' m.emznuhi antara langit dan bumi

shalat adalalt cahaya, sedekah adalah bukti, kesabaran adalah sinar,

dan Al'Qur"6n adalah hujah untukmu atau atasmu' Setiap manusia

setiap pagi rnenjual diri mereha, maka mereka memerdekakannlta atau

menghukumny a (memb inas akanny a)'"

Kata-kata beliau bahwa kalimat,,alhamdutiltdti' memenuhi

timbangan, menunjukkan amalan itu sendiri' Meski pada

kenyataannya ia dilakukan oleh orang yang mengerjakannya'

tetapipadaHariKiamatAllahmengizinkanhaltersebut.Allah
membuatnya seperti suatu benda yang diletakkan di dalam

timbangan. Sebagaimana yang tersebut dalam hadits yang

diriwayatkan oleh Ibnu AbCr ad-DunyA' Abff Khaitsamah' dan

Muhammad bin Sulaimfin serta lainnya yang berkata, "SufyAn bin

Ayyinah meriwayatkan dari Amr0 bin Dindr dari Ab0 Mulkiyah

dariYa'lAbinMamlakdarilJmmuDardA'bahwaRasulullah
Shallatldhu Alaihi wa sallam bersabda" sesuatu lang yang paling

berat di timbangan adalah akhlak yang rnulia;"
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Demikianlah riwayat Ahmad dari Sufydn bin Ayyinah.

Diriwayatkan oleh Ahmad dari Ghandar dan yahya bin sa,id, dan
syu'bah dari al*pasim bin Abff Murrah dari Atha. al-Kaikharani
dari umm, Dardff' dari AbO Darda' bahwa Rasulullah shattaltdhu
)4laihi uta sallam bersabda, "sesuatu yang pating berat di timbangan
adalah akhlak ltang mulia."

Telah diriwayatkan pula oleh Ahmad dari hadits al-Hasan bin
Muslim dari AthA'.

Dikeluarkan oleh Abfi Diwud dari hadits Syu,bah.

sedangkan at-Tarmidzi meriwayatkan dari hadits Mutharif dari
Ath6' al-KaikhdrAni.

Ahmad berkata,'Aflhn meriwayatkan kepada kami dari Abani, dari
Yahyd bin Ab0 Katsir, darizatd,dari Ab0 Salflm, dari hamba sahaya
Ras ulullah I hallalldhu A laihi w a s allambahwa Ras ul ullah bersabda,
'untuk lima perkara betapa beratnya mereka di tirnbangan,yaitu kalimat
h ihha llldllah, wallahu akbar, wa subhdnalldta dan seorang anak shalih
yng meninggal dan orang tuanjta menghitungnya.,

Beliau juga berkata, 'Untuk lima perkara j,ang barangsiapa menjunpai
Allah dengan yakin pada hal-har tersebut, maka ia masuk surga. Taitu,
beriman kepada Allah, Hari Akhir, surga dan nerakq kebangkitan
setelah kematian, dan perhitungan (hisab)."' Ahmad sendirian yang
mengeluarkannya.

sebagaimana telah disebutkan dalam hadits lain, " surat al-Baqarah
dan Ah 'Imrdn datang pada Hari Kiamat seolah-olah keduanya adalah
dua auan atau kumpulan burung shazuaf yang akan membera tuannya
(pembacanya);'

Maksudnya adalah bahwa pahala dari membaca dua surat tersebut
pada Hari Kiamat akan menjelma seperti itu./

)
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Amalan ditimbang dengan meletakkan lembaran yang telah tertulis

di dalamnya, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya tentang

hadits bithdqah(kartu). Telah datang pula riwayat bahwa seseorang

yang beramal juga ditimbang sebagaimana yang dikatakan oleh al-

Bukhiri, ia mengatakan, "Muhammad bin Abdulldh meriwayatkan

kepada kami dari Sa'id bin AbO Maryam, dari al-Mughirah, dari

Abi. az-ZinAd, dari al-ArAj, dari Ab0 Hurairah bahwa Rasulullah

Shaltaltdhu j4laihi ua Sallam bersabda, 'sesungguhnya seorang laki-

laki besar dan gemuk tidak sebanding dengan sayap nyamuk di sisi

Allah.' Kemudian Rasulullah berkata, 'Bacalah jika kalian bersedia,

.l ' '; - . i-r.# t t*3 -t,tiv. -@ *"q 1 #i eqt qnil
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'Maka Kami tidak mengadakan suatu penilaian bagi (amalan) mtreka

pada Hari Kiamat)"' (QS. al-Kahfi [rs]: to5)

Al-Bukhflri mengatakan dari YahyA bin Bakir dari Mughirah bin

Abdurrahmin dari Lbfi az-ZinAd seperti itu.

Sedangkan Muslim telah menyandarkan apa yang telah

disambungkan oleh al-BukhAri dari Abfi Bakar Muhammad bin

Ishiq dari YahyA bin Bakir maka ia menyebutnya.

Telah diriwayatkan dari jalan lain dari Ab0 Hurairah, Ibnu AbO

HAtim berkata, 'Ab0 al-Walid Abdurrahmdn bin Abfi az-Zin\d

telah meriwayatkan kepada kami dari Shalih, pelayan at-Tau'amah

dari Ab0 Hurairah bahwa Rasulullah shallallahu i{laihi wa sallam

bersabda, 'Didatangkan seora?tg laki-laki baryak makan dan minum

yang besar (badannya), lalu ia ditimbang dengan sebutir biji maka ia

tidak menyamai berat tintbanganryta.' Rasulullah berkata, 'Aku baca,
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'Maka Kami tidak mengadakan suatu penilaian bagi (amalan) mereka
pada Hari Kiamat;"'(eS. al-Kahfi [rs]: rod)

Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dari Karib, dari Abff ash-shalti, dari
Abt az-zinad, dari shalih, dari Ab0 Hurairah maSfu',dengan lafazh
sama seperti al-Bukhdri.

Al'Bazzdr telah berkata,'Al-Abbas bin Muhammad meriwayatkan
kepada kami dari Aun bin 'Im6rah, dari Hisyam bin Hisan, dari
washil dari Abdullah bin Buraidah, dari ayahnya, ia berkata,
'Ketika itu kami bersama Rasulullah shallattilhu i4laihi u,a sallam,
maka ia bertemu dengan seorang laki-laki dari euraisy yang
hendak mencelakai beliau. Maka ketika ia telah berlalu, Rasulullah
shallallahu i4laihi wa sallam bersabda, 'wahai Abtr Buraidah, ini
adalah salah satu orang lang Allah tidak mengadakan suatu pe,ilaian
bagiryta pada Hari Kiamat-"' Kemudian ar-Bazzdr mengatakan
bahwa Aun bin 'Imarah bukanrah seorang hafizh (terpercaya) dan
tidak bisa dijadikan panutan.

Imam Ahmad berkata, 'Abdu ash-Shamad dan Hasan bin M0si
meriwayatkan kepada kami dari Himad, dari 'Ashim , dari zar bin
Hubaisy, dari Ibnu Mas'fid bahwa ketika itu ia sedang memilih
siwak dari al-Arak, dan ia adarah seorang lakilaki dengan kedua
betis yang kecil, maka angin pun membuat betisnya tersingkap dan
tertawalah orang-orang karena itu. Rasulullah shallalldhu j4laihi
zaa sallam bersabda, 'Mengapa kalian tertawa?' Mereka berkata,
'wahai Rasulullah, (kami tertawa) dari kurusnya kedua betisnya.,
Rasulullah shallalldhu j4laihi wa sailampun bersabda,,Demi Zat
yng jizaaku berada dalant genggam.an-Nya., sungguh kedua betis itu

€) 6r ^r;,Jtr--xigJyt

benar-benar lebih berat di timbangan daripada Gunung Uhud."'

Ahmad sendirian dalam meriwayatkannya, sanadnya bagus dan

kuat. Telah datang pula riwayat-riwayat dengan sifat seperti ini.

Ada juga riwayat ImAm Ahmad dari jalan Ibnu Luhai'ah dalam

hadits mengenai kartu yang ditimbang bersama dengan pelaku

amalan bersama amal perbuatannya dalam Kitab. Semua riwayat

ini shahih. Mahasuci Allah dan Allah jualah yang paling tahu mana

yang benar.

ImAm Ahmad berkata, 'Aflhn meriwayatkan kepada kami dari

al-pAsim ibnul-Fadhal, dari al-Hasan bahwa Aisyah ra. berkata,

'Wahai Rasulullah, apakah engkau ingat kepada keluargamu pada

Hari Kiamat?' Rasulullah menjawab, 'Tidak di tiga tempat, yaitu al-

Kitdb (catatan amal), Timbangary dan Shirdth;"

Perkataan Rasulullah " al-KitAA' mengandung kemungkinan yaitu

ketikadiletakkannya buku amalan untuk memberikan kesaksian atas

umat-umat dengan amalan-amalan mereka. Tetapi mengandung

kemungkinan pula bahwa maksud dari yang demikian itu adalah

ketika pembagian lembaran-lembaran yang beterbangan dimana

manusia menerimanya dengan tangan kanan mereka dan ada pula

yang mengambil dengan tangan kiri mereka.

Hal itu sebagaimana yang dikatakan al-Baihaqi, 'Abff al-Hasan

Ali bin Muhammad bin AIi al-Muqri meriwayatkan kepada kami

dari al-Hasan bin Muhammad bin Ishdq, dari Y0suf bin Ya'qCrb

al-QAdhi, dari Muhammad bin Manhdl, dari Yazid bin Zari', dari

Yirnus bin'Ubaid, dari al-Hasan bahwa Aisyah ra. menangis maka

Rasulullah Shallalldhu Alaihi wa Sallam berkata kepadanya,'Apa

1 ang membuatmu menangis, i4 iry ah?' Aisyah ra. berkata, Aku te rin gat

neraka maka aku menangis. Apakah orang-orang akan mengingat

keluarga mereka pada Hari Kiamat?' Rasulullah ShallailAhu Alaiht

ua Sallam bersabda, 'Di tiga tempat tidaklah seseorang ingat kepada

seseorang, yaitu ketika diletakkan Timbangan sampai ia mengetahut
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apakah timbangannjta berat ataukah ,ingaa ketika di al-Kitab saat
Allah berkata, Ambillalt" bacalah kitabku (i"l' (eS. al_Hdqqah fosJ:
19) hingga lembaran-lembaran beterbangan sehingga seseorang tahu
dimanakah kitabnya apakah di tangan kanannya atau di tangan kirinya
atau bahkan di belahang punggungnyq hemudian ketika diletakkan
S hirath di atas j embatan j ahanam."'

Yfinus berkata, 'Aku ragu bahwa al-Hasan mengatakan, .Kedua

tepinya terdapat pengait-pengait dan duri. Dengannya Allah
mengurung siapa yang dikehendakinya dari makhluk yang Dia
ciptakan, hingga makhluk itu tahu apakah ia selamat ataukah
tidak."'

Kemudian al-Baihaqi berkata, 'Ar-Rffdzabari memberitakan
kepada kami dari Ibnu Dirflsah, dari Abff Dlwud, dari ya,q0b bin
Ibrahim dan Humaid bin Mus'adalah dari Ismt'il bin Ibrahim, dari
Y0nus, dari al-Hasan, dari 'Aisyah ra. bahwa ia teringat neraka
lalu menangis... Dan menyebutkan hadits seperti itu, hanya saja
ia berkata, 'Dan ketika di al-Kitab ketika Allah berkata, 'Ambillah,

bacalah kitabku (ini)' (QS. al-Haqqah [os]: l s) hingga ia mengetahui
dimana kitabnya, apakah di kanannya atau di kirinya ataukah di
belakang punggungnya? Dan ketika di shirath ketika diletakkan
di antara ujung jahanam."' Ya'qffb berkata dari y0nus bahwa ini
adalah lafazh haditsnya.

Riwayat dari 'Aisyah binti Ab0 Bakar

Imdm Ahmad berkata, "Yahya bin Ishaq meriwayatkan kepada kami
dari Ibnu Luhai'ah, dari Khalid bin Abir 'lmran, dari al-easirn bin
Muhammad, dari 'Aisyah ra., ia mengatakan, Aku berkata, ,Wahai

Rasulullah, Apakah seorang kekasih mengingat kekasihnya pada
Hari Kiamat?' Rasululllah bersabda, 'Wahai 'Aisyah, tetapi opabila
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di tiga (tempat), maka ia tidak ingat. Taitu ketika di Timbangan hingga

berat tirnbangannlta atau ringan, maka tidak (ingat). Juga ketika kitab-

kitab beterbangan apakah akan diberikan kepada tangan kanannla atau

diberikan kepada tangan kirinjta, maka tidak (*Sot). Kemudian ketika

leher keluar dan menggulung di atas ruereka serta murka atas mereka dan

berkatalah leher itu, Aku diutus untuk tiga (macam orang), yaitu kepada

orang lang meruanggil tuhan lain selain Allah (m.enyekutakan Allah),

kepada orangyang tidak beriman dengan datangnya Hari Perhitungan,

dan kepada orang lang lalim lagi durjana."

Rasulullah berkata, 'Kemudian leher itu menggulung mereka dan

me lem.p ark an mere ka kep ada k e p e dihanj ahanam. S e sungguhny aj ahanam

memiliki jembatan yang lebih halus dari rambut dan lebih tajam dari

pedang. Di atasryta terdapat pengait-pengait dan duri yng mengambil

siapa saja jtang dikehendaki oleh Allah. Sementara manusia (yong

melintas) di atasnya ada yng seperti kedipan mata, seperti kilat, seperti

angin, seperti kuda-kuda unggulan, dan seperti mengendarai kendaraan.

Para rnalaikat pun berkata, 'Ta Tuha4 selamatkan. .. selamatkan. ...'
Maka selamatlah orang muslim dan ada yang terlukalah orang muslim

serta masuk neraka dengan wajahnya menghadap ke bazuah (wajahnya

terlebih dahulu);"

Telah disebutkan riwayat dari Harb bin Maim0n dari an-Nadhir

bin Anas, sesungguhnya ia berkata, 'Apakah engkau akan

memberiku syafaat, wahai Rasulullah?" Rasulullah berkata, "Aku

akan melakukannya." Ia berkata, "Dimana aku bisa memintanya

kepada Anda?" Rasulullah berkata, 'Mintalah ketiha pertama kali

engkau mencariku di Shirath." Ia berkata, "Jika aku tidak menemukan

AndaP" Rasulullah berkata, "Maka di Haudh (ttloso)." Ia berkata,

"Jika aku belum bertemu dengan AndaP" Rasulullah berkata,

" Maka di T-imbangan, karena sesungguhnya aku tidak akan melewatkan

ketiga tempat ini pada Hari Kiamal." Diriwayatkan oleh Ahmad dan

at-Tirmidzi.
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Al-HAfizh Abff Bakar al-Baihaqi berkata, 'Abff sahal Ahmad bin
Muhammad bin Ibrahim al-Mahrdni meriwayatkan kepada kami
dari Ahmad bin Salmnn seorang ahli fiqh di Baghdad, dari ar-Hdrits
bin Mr-rhammad, dari D,wud ibnur-Mihbar, dari shalih ar-Muri,
dari Ja'far bin zaid dari Anas bin Marik, crari Nabi shattaildhu )4raihi
wa sallam. Rasurullah bersabda, 'Anak ArJam ditratangkanpada Hari
Riamat dan diberdirikan di hadapan kedua piringan Timbangan ralu
ditimbang oleh maraikat. Jika timbangannya berat, maka maraikat itu
menyerukan dengan suara lang dapat didengar oreh semua makhruk,
'Berbahagilahfuran dengan kebahagian ltang tidak ada ragi kesedihan
sesudah itu untuk serarnanra.' Jika ringan timbangannyo, *oko maraikat
menyerukan dengan suara yang dapat didengar oreh semua makhruk,
'celakalahfulan dengan kecerakaan yang tidak ada ragi kebahagtaan
sesudah itu selamanyz."' Kemudian al-H^fizh Abfi Bakar ar-Baihaqi
mengatakan bahwa sanadnya lemah.

Telah diriwayatkan pula oleh dua orang hdfizh, yaitu ar-Bazzdr
dan lbnu AbO ad-Dunya dari Ismi'il bin Ab, al-HArits, dari Ibnu
al-Mihbar, dari shalih al-Muri, dari Tsdbit al-Banani, dan Ja,far
bin zaid zdd al-Bazzar dan Manshffr bin zidzin, dari Anas bin
Malik hadits marfh,, seperti hadits ini.

Abdullah ibnur-Mubirak berkata, 'Malik bin Mighwar
meriwayatkan kepada kami dari'Ubaidillah ibnul-Aizar, ia berkata,
'Di rimbangan ada maraikat, jika telah menimbang seorang hamba
maka ia menyerukan, 'Ketahuilah bahwa fulan bin fulan berat
timbangannya, maka ia bahagia dengan kebahagiaan yang tidak
akan ada lagi sedih sesudah ini selamanya. Ketahuilah bahwa firlan
bin fulan ringan timbangannya maka ia bersedih dengan kesedihan
yang tidak ada lagi kebahagiaan sesudah ini selamanya.,,,,

Ibnu Ab. ad-DunyA berkata, ,.y,suf bin M.sA meriwayatkan
kepada kami dari al-Fadhal bin Dakin, dari yfisuf bin shahib, dari
M.sa bin Ab, al-Mukhtar, dari Bildl al-Abbasl, dari Hudzaifah, ia
berkata, 'Yang menjadi tuan Timbangan pada Hari Kiamat adarah
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Jibril. Mereka saling mengembalikan, tetapi tidak ada (manfaatnya)

emas dan tidak pula perak. Maka diambillah kebaikan-kebaikan

orang yang berbuat aniaya. Apabila ia tidak mempunyai kebaikan,

maka diambilkan dari keburukan orang yang teraniaya olehnya

dan diberikan kepadanya."'

AbCr Bakar bin AbO ad-Dunyi berkata, "Muhammad telah

meriwayatkan kepada kami dari AbdullAh bin ShAlih al-Ajali dari

Abfr al-Ahwash bahwa ada orang Quraisy yang membanggakan

diri di hadapan Salmin, maka Salmln berkata, Aku diciptakan

dari air mani yang keruh kemudian aku kembali menjadi bangkai

busuk, lalu didatangkan di Timbangan' Apabila timbanganku

berat, berarti aku adalah orang mulia. Namun apabila timbanganku

ringan, maka aku adalah seorang yang hina."'

Abfi al-Ahwash berkata,'Apakah engkau tahu dari apa (seharusnya)

engkau takut? Yaitu ketika timbangan amalan seorang hamba berat

maka diserukan kepada kumpulan orang-orang terdahulu sampai

orang-orang akhir zaman, 'Ketahuilah bahwa sesungguhnya fulan

bin fulan telah berbahagia dengan kebahagiaan dan tidak akan

bersedih lagi sesudah ini selamanya.'Apabila ringan timbangannya

maka diserukan di hadapan semua makhluk, 'Ketahuilah bahwa

sesungguhnya fulan bin fulan telah celaka dengan kecelakaan yang

tidak akan ada kebahagiaan lagi setelah ini untuk selamanya."'

Al-Baihaqi berkata, 'Abfi al-Hasan Ali bin Ab0 Ali as-SiqA'

meriwayatkan kepada kami dari Ab0 al-AbbAs Muhammad bin

Ya'q0b, dari Muhammad bin 'Ubaidillah al-Munfldi, dari Yfisuf

bin Muhammad, dari al-Mu'tamir bin SulaimAn, dari ayahnya, dari

Yahfl bin Ya'mar, dari Ibnu 'Umar, dari 'Umar ibnul-Khaththab

ra. dalam sebuah hadits tentang iman' Jibril berkata, 'Wahai

Muhammad, apakah iman itu?' Rasulullah menjawab, 'Iman adalah

hendaknya engkau beriman kepada Allah dan malaikat-malaikat-Nya,

kitab-kitab-Nya, rasul-rasul-Nyq engkau percala (adanya) surga'

neraka, tintbangan, serta engkau beriman dengan kebangkitan setelah
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hematian. Engkau juga percala dengan qadar (ketentuan) baik dan

buruknya.' Jibril berkata, Apakah jika engkau melakukan ini maka

engkau beriman?' Rasulullah berkata, 'Ta.' Jlbril berkata, 'Engkau

benar."

Syu'bah meriwayatkan dari al-Amasy, dari Samurah, dari Athiyah,

dari Ab0 al-Ahwash, dari AbdullAh lbnu Mas'Crd, ia mengatakan

bahwa tatkala penimbangan orang-orang berjejalan dan berdesak-

desakan.

Ibnu Ab0 ad- Dunyi meriwayatkan dari Nashr at-Tammdr, dari

Himid bin Salamah, dari TsAbit al-BanAni, dari Abri 'Utsmdn an-

Nahdi, dari SalmAn al-FArisi bahwa Timbangan diletakkan dan

ia mempunyai dua piringan. Seandainya diletakkan pada salah

satunya semua langit dan Bumi serta apa yang ada di dalamnya,

niscaya ia masih lebih luas untuk itu. Dan berkatalah malaikat,
"Wahai Tuhan kami, siapakah yang akan ditimbang dengan ini?"

Allah berkata, "Siapa saja yng engkau hehendaki dari makhluk-Ku."

Maka mereka berkata, "Tuhan kami, tidaklah kami menyembah-

Mu selayaknya hak-Mu untuk disembah."

Ibnu Abff ad-Dunyd berkata, "Y0suf bin M0sA mengatakan kepada

kami dari Muslim bin lbrAhim, dari HimAd bin Zaid, dari AbCr

Hanifah, dari HimAd, dari Ibrdhim mengenai firman Allah, 'Kami

akan ruemasang timbangan-timbangan yang tepat pada Hari Kiamat.'

Ia mengatakan bahwa didatangkan amalan seorang laki-laki dan

diletakkan di atas piringan timbangannya, kemudian didatangkan

sesuatu yang menyerupai mendung atau semacam awan yang

banyak dan diletakkan di piringan yang lain dan lebih berat. Lalu

dikatakan, 'Tahukah engkau apa ini?'Dikatakan, 'Ini adalah ihnu

yang engkau pelajari dan engkau ajarkan kepada orang-orang

kemudian mereka mengamalkannya sesudah kematianmu."'

Ibnu Abff ad-DunyA berkata, 'Ahmad bin Muharnmad menceritakan

kepada kami dari Ali bin IshAq, dari Ibnu al-MubArak, dari Abfr

Bakar al-Hadzli, dari Sa'id bin Jubair, dari lbnu Mas',fid bahwa

pada Hari Kiamat manusia dihisab. Barangsiapa kebaikannya

lebih banyak daripada kejahatannya dengan selisih satu kebaikan,

maka ia masuk surga. Barangsiapa kejahatannya lebih banyak dari

kebaikannya dengan selisih satu kejahatan, maka ia masuk neraka.

Kemudian Ibtru Mas'Od membaca firman Allah,

..;rr,E.,3rltlii & 9.'rii ':*:'; JJi ;r
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,Barangsiapa yang berat timbangan (kebaikan)njta, maka mereka itulah

orang-orang yang dapat keberuntungan' Dan barangsiapa yang ringan

timbangannya, maka mereka itulah orang-oranglang merugikan dirinya

sendiri, mereka kekal di dalam neraka jahanam" (QS' al-Mu'minfin

lzs):loe-1os)

Lalu ia mengatakan bahwa sesungguhnya Timbangan bisa menjadi

lebih ringan atau lebih berat hanya dengan sebutir biji'"

Ibnu Abo ad-Dtrnyi berkata, ..HAr0n bin Sufyin menceritakan

kepada kami dari as-Sahmi, dari Ammar bin Syaibah, dari Sa,id

bin Anas, dari al-Hasan bahwa pada Hari Kiamat Allah ntemberi

alasan kepada Adam dengan tiga alasan. Allah berfirman, 'wahai

Adam" kalaulah Aku tidak melaknat orang-orang yang berdusta dan

marah atas kedustaan tl.an pengkhianatan, pastilah Aku kasihan terhadap

anak cucumu pada hari ini dari pedihnla apa yang telah Aku persiapkan

untuk merekayaitu azab. Ahan tetapi, benarlahperkataan dari-Ktt untuh

oranglangmendustakanrasul-rasul-Kudanmendurhakaiperintah-

Ku. Aku benar-benar mem.enuhi jahanam dari mereka semuanla. wahai

Arlam, ketahuilalt bahzaa sesungguhnya Aku titlak menliksa dengan 4
api seorang dari anak cucumu dan memasukhan ke neraka seortng 
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dari mereka kecuali Aku mengetahui bahzaa sesungguhnya apabila ia

telah Aku kembalikan ke dunia pastilah ia kembali kepada kejahatan

sebagaimana mereka sebelumnya dan tidah akan pernah hembali. Wahai

Adam... hari ini engkau menjadi (penegak) keadilan antara aku dan

anak cucumu. Berdirilah di sisi Timbango.n dan lihatlah apa yang

diangkat kepadarnu dari amalan-amalan mzrekq. Barangsiapa fiLenang

(lebih banyak) kebaikan atas kejahatannya meski selisih seberat biji, maka

baginya surgq sehingga engkau tahu bahwa Aku tidak menyiksa kecuali

setiap orang yang berbuat aniaya."'

Ibnu Abfi ad-Dunyd berkata, "Muhammad bin Yffsuf ibnush-
Shibah menceritakan kepada kami dari AbdullAh bin Wahab,

dari Mu'iwiyah bin Shelih, dari AbO AbdurrahmAn, dari Ab0
UmAmah bahwa Rasulullah ShallailAhu Alaihi wa Sallam bersabda,
'Pada Hari Kiamat berdirilah sekelompok dari manusia memenuhi 

"f"k
dengan cahalta mereka seperti cahalta matahari. Dikatakan bahwa itu
milih Nabi Ummi maha bertanjta-tanyalah setiap nabi, lalu dihataka4
'Muhammad dan umatnla.' Kemudian berdiri sekelompok lagi yang
cahayanya mtmenuhi ufuk seperti cahaya bulan pada malam purnama

dan dikatakan bahua itu adalah milik Nabi lJmmi. Maka setiap nabi

mencari tahu dan dihataka4 'Muhammad dan u.matnlta.' Kemudian

berdiri sekelompok lagi yang cahayanya seperti cahaya bintang di langit,

maka dikatakanlah bahua itu milik Nabi al-Ummi dan setiap nabi

mencari tahu lal;u dikatakary 'Muhammad dan umatnya.' Kemudian

Tuhan datang dan berkata, 'Ini ruilikmu dari-Ku wahai Muhammad

dan ini untukmu dari-Ku wahai Muharumad', kemudian diletahkan di
Timbangan dan dihisab ;"

Tafsiran Timbangan Amal yang Ada pada
Hari Perhitungan

ImAm al-purthubi menukil dari sebagian ulama bahwa Timbangan

Amal mempunyai dua piringan yang besar. Apabila diletakkan

Kanasla

semua langit dan Bumi di setiap piringan, niscaya piringan itu

lebih luas. Sedangkan piringan untuk kebaikan berupa cahaya,

sementara yang lain adalah kegelapan. Ia terpancang di hadapan

Arasy. Di sebelah kanan 'Arasy adalah surga dan piringan cahaya

berasal dari arah sana. Di sebelah k\n'Arasy adalah jahanam dan

piringan kegelapan berasal dari arah sana.

Menurut al-Qurthubi, kaum Mu'tazilah mengingkari akan adanya

Timbangan. Mereka mengatakan bahwa amal perbuatan adalah

abstrak dan tidak mempunyai tubuh jadi bagaimana mungkin

ditirnbang? Al-Qurthubi berkata, "Telah diriwayatkan dari AbbAs

bahwa sesungguhnya Allah menciptakan tubuh bagi yang abstrak

sehingga dapat ditimbang." Dia mengatakan bahwa yang benar,

yang ditimbang adalah buku-buku amalan.

Saya katakan, telah tersebut sebelumnya hal yang menuniukkan

pendapat pertama dan kedua bahwa pelaku dari amalan itu pun

ditimbang.

Al-Qurthubi berkata, "Telah diriwayatkan dari Mujnhid dan adh-

DhahAk juga al-Amasy bahwa Timbangan di sini keadilan dan

pengadilan. Disebutkan berat timbangan dan neraca timbangan

sebagai peribaratan seperti dikatakan bahwa kata-kata ini dari kata

dasar yang ini."

Saya katakan, mungkin saja mereka sedang menafsirkan firman

Allah Ta'dlapada ayat,
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"Dan Allah telah meninggikan langit dan Dia meletakkan neraca.

Supaya kamu jangan melam,paui batas tentang nerdca itu. TegakkanlahI
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timbangan dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu."

(QS. ar-Rahmfln [55]: z-s)

Dalam kalirnat " dan Dia meletakkan neracd' atau keadilan, Dia
menyuruh hamba-hamba-Nya agar berinteraksi di antara meraka

dengan adil. Sedangkan neraca timbangan yang ada di Hari Kiamat

telah disebutkan oleh banyak hadits, sebagaimana yang saya lihat
dan ia tampak dalam AI-Qur'an,

,::,,L)'?Ail jeG
"Dan adapun orang-orang lang berat timbangan (kebaikan)nya." (QS.

al-Qiri'ah [tor]: o)

- ,, , - d
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"Dan adapun orang-orong Jang ringan timbangan (kebaikan)nya."

(QS. al-Qari'ah [ror]: e)

Tentunya ini untuk sesuatu yang dapat diindera.

Al-purthubi mengatakan bahwa timbangan adalah kebenaran

dan bukan kebenaran menurut subjektivitas seseorang, dengan

dalil firman Allah Ta'dla, " Orang-orang lang berdosa dikenal dengan

tanda-tandanya, lalu dipegang ubun-ubun dan kaki mereka." (QS.

ar-RahmAn 155): +t) dan sabda Rasulullah Shallalldhu Alaihi uta

Sallam, "Maka Alldh berkata, 'Wahai Muhammad" Aku masukan dari
umatmu orangyang tidak dihisab dari pintu kanan, dan mereka bersama

dengan orang-orang dalam selain itu."'

Saya katakan, telah banyak berita dan mutawatir dalam kitab-

kitab hadits mel)genai orang-orang yang masuk surga tanpa hisab.

Akan tetapi, dari sini mengandung pengertian tidak ditimbangnya

y amalan-amalan mereka dan dalam hal ini ada yang perlu dicermati.

il
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Hanya Allah Yang Mahatahu.

Kadang amal perbuatan orang-orang yang berbahagia ditimbang,

meskipun pasti berat. Hal itu untuk metrampakkan kemuliaan

mereka kepada orang-orallg yang rnenyaksikan serta sebagai

pujian atas kebahagiaan dan keselamatan mereka.

Sementara orang-orang kafir, amal perbuatan mereka tetap

ditimbang meskipun tidak ada kebaikan mereka yang dapat

menebus kekafiran mereka. Hal itu untuk menampakkan kesedihan

serta aib mereka di depan orang-orang yang menyaksikan.

Telah tersebut di dalam hadits, 'Allah tidak berbuat aniaya atas

kebaikan seseorang." Sedangkan orang kafir telah menghabiskan

kebaikannya di dunia dan Allah telah membalasnya sehingga tidak

ada lagi kebaikan yang mesti diberi balasan (di akhirat)'

Al-Qurthubi telah berpendapat dalam at-Tadzkirah bahwa orang

kafir telah dibalas kebaikan mereka dengan sedekah, persaudaraan,

dan kemerdekaan, maka Allah telah meringankan azab mereka.

Hal itu dibuktikan dengan kasus AbCr Thatib ketika diletakkan

kerikil dari neraka hingga mendidih otaknya dan dalam hal ini

perlu dicermati lagi, karena hal itu mungkin saja khusus Abir

Thalib karena penjagaan dan pernbelaannya terhadap Rasulullah

ShallaltAhu i4laihi wa Sallam. Sebagaimana Ab0 Lahab yang

diberi minum di lekukan pada punggung dari ibu jari karena ia

memerdekakan Tsuwaibah yang telah menyusui Rasulullah

ShallallAhu Alaihi zva Sallaru.

Al-purthubi mengambil dalil dari umumnya firman Allah Ta'Ala,
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" Kami akan memasang timbangan yang tepat pada l{ari Kiamat, maka

tidaklah dirugikan .eeseorang barang sedikitpun. Dan jika (amalan itu)
hanya seberat atom pun pasti kami mendatangkan (pahala)nya. Dan
cukuplah Kami sebagai Pembuat perhitungan;' (pS. al-Anbiyfl' fat)t
47)

Saya berpendapat untuk membatasi keumuman ayat ini, yaitu tidak
untuk orang-orang kafi r.

Rasulullah shallalldhu i4laihi wa sallam pernah ditanya tentang
Abdullih bin Jad'An dan disebutkan pula bahwa AbdullAh bin
Jad'An memuliakan tamu, menyambung tali persaudaraan, dan
memerdekakan budak, apakah hal itu mempunyai faedah baginya?
Rasulullah Shallalhhu i4laihi xaa Sallam bersabda, "Tidak.

Sesungguhnya ia tidak pernah berkata 'Ld ildha illAthh'."

Allah Ta'dlaberfirman,

i'$;' riii ;U ),1;A rW b i # t- JIC i,
"Dan Kami hadapi segala amalyangmereka kery'akan,lalu Kamijadikan
amal itu (bagaikan) debu jtang berterbangan." (gS. al-FurqAn la|):
%)

Rahasia Akhirat

"Orang-orang lang kffir kepada Tuhannjta, amalan-amalan mereka

adalah seperti abu yng ditiup angin dengan keras pada suatu hari ltang
berunp;in kencang. mereka tidak dapat menp;ambil manfaat sedikitpun

dari apa yng Telah nrcreka usahakan (di dunia). ltang demikian itu
adalah kesesatan yangjauh|' (QS. Ibrehim Ir+]: ra)

'.G otL].bi X.*t#,"l'rt,t i,f.i \';-L 1.aV
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"Dan orang-orang yang kafif amal-amal mereha adalah laksana

fatamorgana di tanah yang datar, yang disangka air oleh orang-orang

yng dahaga, tetapi bila didatangtnlta air itu dia tidak mendapatinya

sesuatu apa pun. Dan didapatinya (kaaapan) Allah di sisinya, lalu

Allah memberikan kepadanya perhitungan amal-amalnya dengan cukup

dan Allah sangat cepat perhitungan-N1a" (QS. an-Nflr lz+): ss)

Lembaran Catatan Amal yang Berserakan

ImAm al-Qurthubi dan lainnya berkata, "Siapa saja yang amalan

kebaikannya lebih berat dari kejahatannya meski selisih dengan

satu butir telur kutu, maka ia masuk surga. Barangsiapa yang
amalan kejahatannya lebih berat daripada kebaikannya meski selisih

dengan satu butir telur kutu maka ia masuk neraka kecuali apabila

Allah memaafkan. Sedangkan orang-orang yang amal kebaikan

dan keburukannya seimbang maka nrereka termasuk penghuni al-
ArAf (posisi termulia di akhirat)."

Diriwayatkan pula seperti ini oleh Ibnu Mas'0d.
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Saya berpendapat bahwa hal ini disaksikan firman Allah Ta'dla,

'* ii ob

" Sesungguhnya Allah tidak m.enganiaya seseorang walaupun

sebesar zarah. Jika ada kebajikan sebesar zarah, niscaya Allah akan

melipatgandakan dan memberikan dari sisi-Njta pahala yang besar."

(QS. an-Nisfl' [+]: +o)

Akan tetapi, bagaimana hukum seseorang yang timbangan
kebaikannya lebih berat daripada kejahatannya dengan selisih
satu kebaikan atau beberapa kebaikan, apakah ia masuk surga dan
naiklah derajatnya dengan seluruh kebaikannya dan hilanglah
kejahatan yang telah dibanding dengan kebaikan? Atau ia masuk
surga dengan kebaikannya yang tersisa setelah dibanding dengan

kejahatannya danjadilah kejahatan tersebut terhapus oleh kebaikan

yang membandingnya?

Allah Ta'Ala berfirman,

Rahasia Akhirat 593
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"Dan (ingatlah) akan hari (yang ketika itu) Kami peljalankan gunung-
gunung dan kamu akan melihat bumi itu datar Dan Kami kum.pulkan

seluruh manusia dan tidak Kami tinggalkan seorang pun dari mereka.

M ere k a a kan dib aut a ke ha dap an Tuhanmu dengan berb aris. s e sungguhny a

kamu datang kepada Kami, sebagaimana Kami menciptakan kamu pada

kali yang pertama, bahkan kamu mengatakan bahzaa Kami sekali-kali
tidak akan menetapkan bagi kamu waktu (m.emenuhi) perjanjian. Dan
diletakkanlah kitab, lalu kamu akan melihat orang-orang lang bersalah

ketakutan terhadap apa yang (tertulis) di dalamnya dan mereka berkata,

Aduhai celaka kami, kitab apakah ini yang tidak meninggalhan yang
kecil dan tidak (pula) yang besar, melainkan ia mencatat semuanya?,

Dan mereka dapati apa yang telah mtreka kerjakan ada (tertutis). Dan
Tuhanruu tidak m.enganiajta seorang jua pun." (eS. al-Kahfi [rs]:
47-4s)

&c,-ap JIU4;-J G. ur$i; l-J;'yi -rj/-

" Katakanlal4 'Sesungguhnya orang-orang yang terdahulu dan orang-
orang Jang kemudian benar-benar akan dikunpulkan di zaaktu tertentu

pada hariyang sudah dihetahui""'(QS. al-Wf,qi'ah [do]: 4s-Eo)
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i-E.r o:i,,, 6' {bi ?', ** J'P U
"Dan terang benderanglah bunti (padang mahytar) dengan cahaya

(keadilan) Tuhannya dan diberikanlah buhu (perhitungan perbuatan

m.asing-masing), dan didatangkanlah para nabi dan saksi-sahsi dan

diberi keputusan di antara mereka dengan adil, sedang ntereka tidak

dirugikan. Dan disenQurnakan bagi tiap-tiap liua (balasan) apa

yang telah dikerjakannya dan Dia lebih mengetahui apa yitng mereka

ke(akan;' (QS. az-Zumar fss]: 6e-7o)

('r:,+ tsst
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"Di terupat itu (padang Mahsyar), tiap-tiap diri merasakan pembalasan

dari apa yang Telah dikerjakannya dahulu dan mereka dikembalikan

kepada Allah pelindung mereka yang Sebenarnya dan lenyaplah dari

mereha apa yang mzreka ada-adakan" (QS. Yfinus Elol: 30)
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"Eesungguhnya kamu datang kepada Kami dengan sendiri-sendiri

(dalam keadaan) sebagaimana Kami ciptakan kalian pertama kali

dan kamu tinggalkan di belahangmu (di dunia) a?a yang telah Kami

karuniakan kepadamu. Dan Kami tiada melihat besertamu pemberi

syafaat 3tang hamu anggap baltwo me:reka itu sekutu-sekutu Altah di
antara kamu. Sungguh telah terputuslah (pertalian) di antara hamu

dan telah lenyap daripada kamu apa yang dafutlu kamu angg;ap sekutu

Allah." (QS. al-An'im [6]: se)

Jf irt* tz i*rs ta1, :i:, oj+i., qqfu *
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" Dan (ingatlah) hari di zraktu Allah menghimpunkan mereka sefituon)a,

(dan ,4llah berfirman), 'Hai golongan jin (setan), sesungguhnya kamrt

telah banyak (menyesatkan) manusia.' Lalu berkatalah kazuan-kawan

mereka dari golongan manusiq 'Ta Tuhan karni, sesungguhnya sebagian

daripada kami telah dapat kesenangan dari sebagzan (yang lain) dan
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kami telah sanlpai pada zaaktu yang telah Engkau tentukan bagi kami.'

Allah berftrman, 'Neraka itulah tempat diam kamu, sedang kamu kekal di
dalamnya, kecuali kalau Allah menghendaki (yang lain).' Sesungguhnya

Tuhanmu Mahabijaksana lagi Maha Mengetahui. Dan demikianlah

Kami jadikan sebagian orang-orang yang zalim itu menjadi teman

bagi wbagian lang lain disebabkan apa yang m.ereka usahakan. Hai
golongan jin dan marrusia, apahah belum datang kepadamu rasul-rasul

dari golongan kamu sendiri, lang menlampaikan kepadamu ajtat-a3tat-

Ku dan memberi peringatan kepadamu terhadap pertemuanmu dengan

hari ini? Mereka berkata,'Kami menjadi saksi atas diri kami sendiri.'

Kehidupan dunia telah menipu mereka dan mereka menjadi saksi atas

diri m.ereka sendiri bahtaa mereka adalah orang-orangyang hafir Tang

demikian itu adalah karena Tuhanm.u tidaklah ntembinasakan kota-

kota secara aniay4 sedang penduduknya dalaru keadaan lengah. Dan

ma s ing-ma sing orang mernp ero le h dtraj at- deral at ( s e imb ang) dengan

apa yng dikerjakannya. Dan Tuhanmu tidak lengah dari apa long
mereka kerjakan;' (pS. al-An:im [o]: rzs-tss)

Ayat-ayat mengenai hal ini sangat banyak dan akan disebutkan

pada pembahasan masing-masing yang berkaitan dengan ayat-

ayat tersebut.

Sebagaimana telah disebutkan di depan dalam Shahih al-BukhAri

diriwayatkan oleh Ibnu AbbAs bahwa Rasulullah Shallalldhu )4laihi

wa Sallam bersabda, "Sesungguhnya kalian menemui Allah dengan

tanpa beralas kaki, tidak berpakaian, dan tidak disunat (dikhitan)."

Diriwayatkan pula dari 'Aisyah ra., LJmmu Salamah ra. dan yang

lainnya hadits yang seperti itu.

Abir Bakar bin Abff ad-DunyA berkata, 'AbO Nashr at-TammAr

meriwayatkan kepada kami dari 'Uqbah al-Asham, dari al-

Hasan bahwa ia mendengar AbO MOsA al-Asy'ari berkata baliwa

Rasulullah Shallalldhu Alaihi ua Sallam bersabda, 'Bencana manusia

\ pemberian alason. Sementarayanp; satu hal lagi adulah berterbangannya
Ld
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lemb aran- lemb aran. Barangs i ap a didatangk an kitabryt a dengan tangan

kanannya maka dihisab dengan perhitungan yang mudah dan masuk

surga. Dan barangsiapa diberikan kitabnya dengan tangan kiriryta

maka masuk neraka."'

ImAm Ahmad berkata, "Waki' menceritakan kepada kami dari
Ali bin Ali bin Rifh'ah, dari al-Hasan, dari Abfi M0sA al-Asy'ari
bahwa Rasulullah ShallailAhu i{laihi zaa Sallam bersabda, 'Bencana

manusia pada Hari Kiamat tiga hal. Sedangkan yang dua adalah

persengketaan dan pemberian alasan. Sementara satu hal lagi adalah

ketika berterbangannya lembaran-lembaran di tangan. Maka ada orang

lang nxengambil dengan tangan kanannya, ada pula yang mengambil

dengan tangan kirinya."'

Demikian riwayat dari Ab0 Bakar bin Syaibah, dari Waki', dari Ali
bin Ali ,dari al-Hasan, dari Abfi Hurairah, dari Nab\ Shallatlilhu

)4laihi wa Sallam. Kemudian at-Tirmidzi mengatakan bahwa

hadits ini tidak shahih dari segi bahwa al*Hasan tidak mendengar

dari Abff Hurairah. Ia juga mengatakan bahwa sebagian orang
meriwayatkannya dari Ali bin Ali, dari al-Hasan, dari Ab0 Mffs6,

dari Nabi Shallalldhu i4laihi wa Sallam dan telah tertulis dalam

Musnad karya Imnm Ahmad dan disebutkan secara jelas bahwa

al-Hasan mendengar dari AbO M0sA al-Asy'ari. Hanya Allah Yang

Mahatahu.

Bisa jadi bahwa hadits tersebut diriwayatkan dari Abfr MrisA dan

Abfi Hurairah. Hanya AIah Yang Mahatahu.

Sementara al-HAfizh al-Baihaqi meriwayatkannya dari MarwAn al-
Ashfaa dari Abfr Wa'il, dari AbdullAh bin Mas'ffd dari perkataannya

sama seperti itu.

Ibnu Abfi ad-DunyA telah meriwayatkan dari Ibnu al-MubArak
bahwa ia mendendangkan sebuah syair,

"Lembaran-hmbaran terbang di tangan tersebar
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Di dalamnya muncul rahasia dan kabar

Lalu bagaimana kalian lupa sedangkan berita itu nyata

Dari yang sedikit dan kamu tidak tahu dimana kamu berada

Apakah di surga-surga dengan kemenangan yang tiada terputus

Ataukah di neraka yang tidak kekal pun tidak ditinggalkan

Mengembuskan penduduknya hingga terbang dan mengangkat mereka

Jika mereka mengharap jalan keluar dari panasnyq nureka

ditenggelamkan

Panjanglah tangis dan tidak dikasihani ratapan mereka

Di dalamrya tidak pula ada welas asih yang diberikan dan tidak pula

iba

Maka hendakryta ilmu dimanfaat oleh yang berilmu sebelum kematian

Karena suatu kamu telah rueminta kembali tapi tidak dikembalikan."

Allah Ta'Ala telah berfirman dalam Kitab-Nya yang perkasa,

*6 nt,, #"vKei JI'Lr*e4Fti
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"Hai manusia, sesungguhnya kamu telah bekerja sungguh-sungguh

menuju Tuhanmu, maka pasti kamu akan menemui-N1ta. Adapun orang

yang diberikan kitabnya dari sebelah kanannya, maka ia akan diperiksa

dengan pem.eriksaan lang mudah dan ia akan kembali kepada kaumnya

.i,I 't-Ld; u;
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(yang sama-sama beriman) dengan gembira. Adapun orang lang
diberikan kitabnya dari belakang, maka ia akan berteriak, 'Celakalah

aku.' Dan ia akan masuk ke dalam api yng menyala-rytala (neraka).

Sesungguhnya ia dahulu (di dunia) bergembira di halangan kaumnya

(ltang sama-salna kofrr). Sesungguhnya ia ykin bahwa ia sekali-kali

tidak akan kembali (kepada Tuhannya). (Bukan demikian) itang benar,

sesungguhnya Tuhannya selalu melihatnla;' (QS. al-InsyiqAq [s+]:
6-r5)

Barangsiapa Sampai Dihis6b, Maka Binasalah la

ImAm al-BukhAri berkata dalam kitab Shahih miliknya bahwa

IshAq bin Manshffr dari Rauh, dari 'UbAdah, dari HAtim bin AbCr

Shaghirah, dari AbdullAh bin Ab0 Mulkiyah, dari al-QAsim bin

Muhammad, dari 'Aisyah Radhtyalldhu Anhd bahwa Rasulullah

Shallalhhu i4laihi zua Sallam bersabda, -Tidaklah seseorang dihisab

pada Hari Kiamat melainkan ia binasa." 'Aisyah pun bertanya,

"Wahai Rasulullah, bukankah Allah Ta'AIa telah berfirman,

'Adapun orang lang diberikan kitabnya dari sebelah kanannya, maka ia

akan diperiksa dengan pemeriksaan Jang mudah?"' Maka Rasulullah

berkata, "sesungguhnya itu adalah bencana dan tidak ada seorangpun

yng dihisab kecuali ia disiksa;'

Maksudnya, sesungguhnya jika Allah membahas seseorang dalam

hisabnya pastilah Allah akan mengazabnya karena Dia tidak

berbuat aniaya. Akan tetapi, Allah Ta'dla memaafkan, menjabat

tangan, mengampuni, dan menutupi baik di dunia maupun di

akhirat. Sebagaimana yang tersebut dalam hadits Ibnu 'Umar,

"Allah mendekati seorang hamba pada Hari Kiamat hingga Allah

letakkan naungan-N1a kemudian ia mengakui dosa-dosanya, hingga

ketika ia mengira bahwa dirinjta telah binasa Allah Ta'ALa pun berkata,

'sesungguhnya Aku telah menutupi (aib)mu di dunia dan hari ini Aku

rnengam?unimu."'
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Lembaran Amal yang Bertebaran

Allah Ta' dla berfirman,
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"Dan kamu menjadi tiga golongan. Taitu golongan kanan. Alangkah
mulianya golongan kanan itu. Dan goktngan kiri. Arangkah sengsaranla
golongan kiri itu. Dan orang-orang yang pating dahulu beriman.
Mereka itulah orang yng didekatkan (kepada Attah). Berada dalam
surga-surga kenikmatan" (QS. al-Wffqi'ah [5o]: Z-tz)

Apabila Kursi telah dipasang, maka diputuskanlah perkara,
dibedakan (dipisahkan) antara orang-orang kafir dari orang-orang
yang beriman dalam suatu tempat menuju arah kiri. Sementara
orang-orang yang beriman menetap di sebelah kanan Arasy dan
di antara mereka ada yang berada di depan Allah, sebagaimana
firman Allah Ta'Ah

, - .rr q! - -r,
,11..,4!,gai A?piirii,

"Dan [dikatakan kepada orang-orang kof,rJ,,Berpisahalah kamu (dari
orang-orang mukmin) pada hari ini, hai orang-orong yng berbuat
jahat."'(QS. Ynsin [so]: ds)
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" Kemudian Kami berkata kepada orang-orang yang mem'persekutukan

(Tuhan),' Tetaplah kamu dan s e kutu- s e kutumu itu di temp at-te m.p atm.u

itu.' Lalu Kami pisahkan mereka." (QS. Yffnus [ro]: za)

(^ Crr di \S Jtb$ {i 3*'2.;t; {i"J* (s;'

"Dan (pada hari itu) kamu lihat tiapaiap umat berlutut. Tiap-tiap

umat dipanggil untuk (melihat) buku catatan amalnya. Pada hari itu

kamu diberi balasan terhadap apa lang telah kamu kerjakan. (Allah

berfirman), 'Intlah kitab (catatan) Kami ltang menuturkan terhadapmu

dengan benar. Sesungguhnya Kami telah menyuruh mencatat apa yang

telah kamu kerjakan|" (QS. al-Jfltsiyah l+s)t 28'2e)



"Dan terang benderangrah bumi (padang Mahsyar) dengan cahaya
(keadilan) Tuhann,a; dan diberikanlah buku (perhitungan perbuatan
masing-masing) dan didatangkanrah para nabi dan saksi-saksi dan
diberi Keputusan di antara mereka dengan adil, sedang mereka tidak
dirugtkan|' (pS. az-Zumar [a9]: 6s)
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"Dan diletakkanrah kitab, raru kamu akan merihat orang-orang lang
bersalah ketakutan terhadap apayang (terturis) di tr,aramnya dan mereka
berkata, Aduhai ceraka kami, kitab apakah ini yng tidak meninggarkan
yng kecil dan tidak (pura) yang besar, merainkan ia mencatat semuanya?
Dan mereka dapati apa yang telah mereka kerjakan ada (tertulis). Dan
Tuhanmu tidak menganiaya seorang Jua pun.,, (pS. al-Kahfi [8]:4e)

Maka berdirilah makhruk menghadap Tuhan semesta aram dan
keringat telah membanjiri kebanyakan dari mereka. Keadaan
manusia di kala itu sesuai den6;an amal perbuatan mereka.
sebagairnana dijelaskan daram hadits-hadits bahwa mereka tunduk
dan tidak seorang pun yang berbicara kecuali atas izin_Nya. Hari
itu tidak ada yang berbicara kecuari para nabi. Dan di sekitar para
rasul terdapat umat-umat mereka. Sementara hitab arnalan telah
mencakup arnal perbuatan semua umat terdahulu hingga yang
terakhir yang tidak meninggalkan sernua amaran kecil iran bcsar
kecuali telah dihitung. Itu semua adalah perbuatan yang telzrrr
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dilakukan oleh para makhluk dan dituliskan sebagai simpanan dari
masa yang telah lampau hingga masa yang baru datang.

Allah Ta'Ahberfirman,

,'=',' Li; ; rt A. y,, 5iii 1r{,
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" Pada hari itu diberitakan kepada manusia apa yang telah dikerjakanrya

terlebih dahulu dan apa yang diakhirkan|' (QS. al-QiyAmah lzS):
r3)
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"Dan tiap-tiap manusia itu tulah Kami tetapkan amal perbuatannya

(sebagaimana tetapnya kalung) pada lehernya. Dan Kami keluarkan

baginya pada Hari Kiamat sebuah kitab ltang dijumpainya terbuka.

Bacalah kitabmq cukuplah dirimu sendiri pada waktu ini sebagai

penghisap terhadapmu" (QS. al-Isri' Itz]: ts-r*)

Al-Hasan al-Bashri berkata, 'Allah telah berbuat adil kepadamu

wahai Anak Adam dengan menjadikan dirimu penghitung bagi

dirimu sendiri."

Timbangan berdiri untuk menimbang amalan baik dan buruk
:;,:bagaimana yang sudah dijelaskan. Sedangkan Shirath telah

terbentang di atas.j ahanam, para malaikat mengelilingi Anak Adarrr,

neraka.jahanam telah dinampakkan, surga telah diperlihatkan, darr

Tuhan telah datang untr-rk memutuskan perkara di antara harnba-
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hamba-Nya. Bumi bersinar terang dengan cahaya Tuhannya.
Lembaran-lembaran mendekat, para malaikat bersaksi atas anak-
anak Adam dengan apa yang telah mereka perbuat, bumi juga
bersaksi atas apa yang telah terjadi di atasnya. Maka mereka harus
mengaku. Jika tidak, mulutnya ditutup dan anggota badannya
berbicara atas apa yang ia perbuat ketika melakukannya di malam
dan siang hari.

" Pada hari itu bumi menceritakan beritanye karena sesungguhnla
Tuhanmu telah memerintahkan jong demikian itu) kepadarya.,, (eS.
az-Zalzalah [ss]: +-S)
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" sehingga apabila mereka sampai ke neraka, pendengaran, penglihatan

dan kulit mereka menjadi saksi terhadap mereka tentang apa yang telah

mereka kerjakan. Dan mereka berkata kepada kulit mereka, 'Mengapa

kamu menjadi sahsi terhadap kami?' Kulit mereka menjazuab, Allah

yng telah menjadikan segala sesuatu pandai berkata telah meniadikan

kami pandai (pula) berkata dan Dialah yang menciptakan kamu pada

kali yang pertama dan hanya kepada-Nyalah kamu dikembalikan.'

Kamu sekali-kali tidak dapat bersembunyi dari persaksian pendengaran,

penglihatan, dan kulitmu terhadapmu. Bahkary kamu mengira bahwa

Allah tidak mengetahui kebanyakan dari apa yang kamu herjakan.

Dan yang demikian itu adalah prasangkamu lang telah kamu sangka

terhadap Tuhanmu. Prasangka itu telah membinasakan kamu,.maka

jadilah kamu termasuk orang-orang ))ang merugi. Jika mereka bersabar

(ruenerima azab), maka nerakalah tempat diam mereka. Dan, jiha mereka

mengemukakan alasan-alasan, maka tidaklah m.ereka termasuk orang-

orang yang diterima alasannya;' (QS. Fushilat [+r]: 2o-24)
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"Pada hari (ketika) lidalt, tangary dan haki mereka menjadi saksi atas

mereka terhadap apa lang dahulu mereka kerjakan. Di hari itu, Allah

akan memberi mereka balasan jtang setim.pal menurut semestinya dan

tahulah mereka bahwa Allahlah Tang Benar, lagt Tang menjelaskan

(segala sesuatu menurut hakikatyang sebenarryta)." (QS. an-N0r lz+):
24-25)
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'Pada hari ini Kami tutup mulut mereka dan berkatalah kepada Kami
tangan ruereka dan mentberi kesaksian kaki mereka terhadap a?a lang
dahulu mereka usahakan. Dan jika Kami menghendaki pastilah kami
hapuskan mata mereka, lalu mereka berromba-romba (mencari) jalan.
Maka betapakah ntereka dapat metihat(nya) . Danjika Kami ruenghendaki
pastilah Kami ubah mereka di tempat rnereka berada, maka mereka tidak
sanggup berjalan lagi dan tidak (pula) sanggup kembali],(eS. yAsin

[se]: 65-67)

b
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" Dan tunduklah semua muka (dengan berendah diri) kepada Tang Hidup
Kekal lagi senantiasa mengurus (makhluk-Nya). Dan sesungguhnlta telah
merugilah orang jtang telah melakukan kezariman. Dan barangsiapa
mengerjakan amal-amal shalih dan ia daram keadaan beriman, maka ia
tidak khawatir akan perlakuan yang tidak adil (terhatlapnjta) dan tirtak
(?ula) akan pengurangan atas hakryta" (eS. Thaha lao)z r r r_r rz)

Maksudnya, tidak mengurangi sesuatu dari kebaikannya dan tidak
pula menanggung sesuatu dari kejahatan orang lain.
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Makhluk Pertama yang Diputuskan
Perkaranya oleh Alleh

Makhluk yang pertama diputuskan perkaranya oleh Allah adalah

binatang selain jin dan manusia, karena keduanya adalah ats-

tsaqalAn. Dalil yang menunjukkan akan dikumpulkannya binatang

pada Hari Kiamat adalah firman Allah Ta'dLa,

,afr :s g+ .-*<ii .g
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"Dan tiadalah binatang-binatang yang ada di bumi dan burung-

burung yang terbang dengan kedua saypnla melainkan umat-umat

0"So) seperti kamu. Tiadalah Kami alpakan sesuatu apa pun di dalam

Al-Kiab, kemudian kepada Tuhanlah mzreka dihimpunkaz." (QS. al-
An'flm [o]: ss)

$.:;+;r4r\b
"Dan apabila binatang-binatang liar dikumpulkan;' (QS. at-Takwir

[at]: r)

AbdullAh bin Ahmad berkata, 'AbbAs bin Muhammad dan Ab0

YahyA al-Bazzdri menceritakan kepada kami dari Hajjaj bin

Nashir, dari Syu'bah, dari al-AwwAm bin Murijim, dari Bani

pais bin Tsa'labah, dari Ab0 'Utsmin an-Nahdi, dari 'Utsmin bin

A{Ihn ra. bahwa Rasulullah Shallalhhu i4laihi wa Sallam bersabda,

'Sesungguhnya domba yng tidak bertanduk meminta agar ditunaikan

qisas atas binatang yang bertanduk pada Hari Kiamat."'
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ImArn Ahmad berkata, "Ibnu Ab0 Adi dan Muhammad bin Ja,far
dari Syu'bah meriwayatkan kepada kami bahwa al-AlA' mendengar
dari ayahnya dari Ab0 Hurairah bahwa Rasulullah shallaltdhu
)4laihi zaa sallam bersabda, 'seruua hak benar-benar dikembalikan
kepada pemiliknya pada Hari Kiamat, sam.pai seekor domba yng tidak
bertanduk meminta agar ditunaikan qisas atas domba bertanduk karena

telah menanduknjta."' Dan sanad ini di atas Muslim dan belum ada

yang mengeluarkannya.

Imim Ahmad berkata, 'Abdu ash-Shamad meriwayatkan kepada
kami dari Himdd, dari WAshil, dari yahyA bin Aqil, dari Ab0
Hurairah bahwa Rasulullah shallalldhu Alaihi ua sallambersabda,
'Makhluk saling mengqisas hingga binatang yng tidak bertanduk

menuntut qisas atas binatang jtang bertanduk, bahkan btli terhadap

bii.-

AbdullAh bin Ahmad berkata, 'Aku mendapatkan hadits ini
dari kitab ayahku dengan tulisan tangannya dari Abdulrah bin
Muhammad, dari HimAd bin Salamah, dari Laits, dari AbdurrahmAn
bin Tsarwin, dari al-Hazll bin Syurahbil, dari AbO Dzarr bahwa
Rasulullah shallalldhu i4laihi wa sallam sedang duduk. Ketika itu
ada dua domba bertengkar, maka salah satunya menanduk yang
lain hingga melahirkan sebelum waktunya. Rasulullah pun tertawa,
maka dikatakan kepada beliau, Apa yang membuat Anda tertawa
wahai Rasulullah?' Rasulullah berkata, 'Aku heran dengannjta. Demi
Zat yang jizaaku berada dalam genggaman-N1ta, keduanya pasti akan

dibazaa untuk menunaikan hakrya pada Hari Kiamat."'

ImAm Ahmad berkata, "Muhammad bin Ja'far meriwayatkan
kepada kami dari Syu'bah, dari SulaimAn, ia adalah al-Amasy, dari
Mundzir ats-Tsauri, dari Syaikh-syaikhnya dari AbO Dzar bahwa
Rasulullah Shallalldhu i4laihi wa Sallam berkata seperti itu."

ImAm Ahmad berkata,'Ab0 Mu'Awiyah juga meriwayatkan kepada
kami dari al-Amasy bin Mundzir bin Ya'lA, dari Syaikh-syaikhnya
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dari AbCr Dzarr dan menyebutkan riwayat yang mempunyai makna

bahwa Rasulullah Shallallihu i4laihi wa Sallam melihat dua ekor

domba yang saling menanduk, maka Rasulullah ShallailAhu i{laihi
wa Sallam bersabda, 'Wahai Abfi Dzarr, apakah engkau tahu rnengapa

mereka saling menanduh?' Ab0 Dzarr berkata, 'Tidak.' Rasulullah

lalu berkata,'Akan tetapi, Allah tahu dan akan memutuskan qisas dt

antara keduanya."' Isnadnya jayid hasan.

Al-Qurthubi berkata, "Diriwayatkan oleh Syu'bah dari al-Amasy,

dari Ibrdhim at-Taimi, dari ayahnya, dari AbO Dzarr, dari Nabi

seperti itu."

Al-Qurthubi berkata, "Laits pun meriwayatkan dari Abff Sulaim,

dari AbdurrahmAn bin MarwAn, dari al-Hudzail, dari Abir Dzarr
bahwa Rasulullah ShallailAhu Alaihi wa Sallaru melewati dua ekor

domba yang saling menanduk, maka beliau bersabda, 'Pada Hart

Kiamat Allah benar-benar mengqisas untuk dombayng tidak bertanduk

ini atas domba yang bertanduk ini."'

Al-Qurthubi berkata, "I bnu Wahab menyebutkan dari Ibnu Luhai'ah

dan'Umar ibnul-HArits, dari Bakar bin Sawldah bahwa AbO Sdlim al-

JaisyAni mengatakan kepadanya bahwa TsAbit bin Tharif meminta

izin kepada Abfi Dzarr, ia berkata, 'Maka aku mendengarnya

meninggikan suaranya seraya berkata, 'Demi Allah, kalaulah tidak

karena Hari Peradilan pastilah aku telah mematahkanmu.'Aku pun

masuk dan berkata, Ada apa denganmu wahai AbO Dzarr? Mengapa

engkau tidak memukulnya?' Ia berkata, 'Demi Zat yang jiwaku

berada dalam genggaman-Nyu.' Atau berkata,'Demi Zat yang jrw a

Muhammad berada dalam genggaman-Nyu, seekor domba pastilah

dimintai pertanggungjawaban atas tandukannya kepada kawannya

dan pastilah benda mati akan dimintai pertanggungjawabannya

karena telah melukai jari seseorang."'

Ahmad berkata, "Hasan meriwayatkan kepada kami dari Ibnu

Luhai'ah, dari DarAj, dari Abfi al-Haitsam, dari Abir Sa'id bahwa
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Rasulullah shallalldhu )4laihi ua sallam bersabda, 'Demi Zat yang
jiwaku berada dalam gengganxan-Nya, sesungguhnya semua pasti
akan berhadapan bahkan dua ekor domba pun berh.atlapon mengenai
t an du k an- tan du k an k e du any a."'

Imam Ahmad berkata, "Isma'il bin Aliyah meriwayatkan kepada
kami dari Abff Hayin, dari Abcr zur'ah dari Amr0 bin Jarir, dari Ab0
Hurairah, ia berkata, 'Rasulullah berdiri bersama kami suatu hari
dan menyebutkan al-Ghal0l maka Rasulullah mengagungkannya
serta mengagungkan perkaranya, kemudian berkata,,Janganlah
seorang dari kalian senang jika pada Hari Kiamat datang di lehernya
unta yang ntemiliki suara lalu berkata, 'wahai Rasillulldla tolonglah
aku.' Aku berkata, Aku tidah bisa berbuat apa-apa untukmu. Engkau
telah aku beri tahu.'

Janganlah seorang dari kalian senang jika pada Hari Kiamat
datang di atas lehernya kuda yang meringkik ralu berkata, 'wahai
Ras0lullAh, tolonglah aku'Aku berkata, 'Aku tidak bisa berbuat apa-
apa untukmq telah aku sampaikan kepadamu.'

Janganlah seorang dari kalian senang jika pada Hari Kiamat
datang di lehernya jiwa yang berteriak keras ralu berkata, 'wahai
Ras0lullAh, tolonglah aku.' Maka aku berkata , i4ku tidak bisa berbuat
apa-apa untukmu, telah aku sampaikan kepadamu.,

Janganlah seorang dari kalian senangjika pada Hari Kiamat datang
di lehernya orang bisu dan berkata, 'wahai Ras0lullffh, tolonglah
aku.' Maka aku berkata,'Aku tidak bisa berbuat apa-apa untukmu.
A ku te lah meryam.p aikannya kep adamu."

Dikeluarkan dari hadits Ab0 Hayan yang namanya adalah yahya

bin Sa'id bin Haydn at-Taimi.

Tersebut dalam hadits AbO Hurairah, "Tidaklah peruilik unta yang
tidak menunaikan zakatrytq kecuali pada Hari Kiamat ia ditiarapkan cli
dasar neraka Jang menyala dan unta-unta menginjak-in1'aknya clengan
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telapah kaki. Setiap kali telah leutat di atasnya unta yang terakhir,

dikembalikan lagi dari yang pertama." Ia menyebutkan kelanjutan

hadits tentang sapi dan kambing.

Hadits-hadits dan ayat-ayat tadi membuktikan bahwa semua

binatang juga dikumpulkan pada Hari Kiamat.

Sebagaimana telah dijelaskan dalam hadits Sangkakala, "Maka

Allah memutuskan perkara di antara makhluk-Nya kecuali

tsaqalain, manusia dan jin. Maka Dia memutus perkara antara

binatang-binatang dan binatang liar hingga seekor binatang yang

tidak bertanduk menanduk binatang bertanduk. Ketika Allah telah

selesai dari semua itu, maka tidak ada satu pun yang memiliki hak

pada yang lain, lalu berkatalah Allah kepadanya, 'Jadilah debul'

Pada saat itulah orang kafir berkata,

itl*3sGtJiH4
<;, t..# J3,#',tfiiJ*:t

'Sesungguhnjta kami Telah memperingatkan kepadamu (hai orang kafir)

siksa yng dekat, pada hari manusia melihat apa yang Telah diperbuat

oleh kedua tangannjta; dan orang kafir berkata:"Alangkah baiknya

sekiranya dahulu adalah tanah;" (QS. an-Nabi'[Zs]: +o)

Ibnu Ab0 ad-Dunyd telah berkata, "HAr0n bin AbdullAh telah

meriwayatkan kepada kami dari Sayyia dari Ja'far bin SulaimAn

bahwa Abtr 'ImrAn al-Jauni berkata, 'Sesungguhnya binatang-

binatang melihat anak-anak Adam pada Hari Kiamat sebagian

dari mereka telah naik dari hadapan Allah Ta'Ah ke surga dan

sebagian lain ke neraka. Ketika itu binatang-binatang berkata

kepada mereka, 'Wahai anak-anak Adam, segala puji bagi Allah

yang tidak menjadikan kami seperti kalian. Maka hari ini kami

tidak mengharap surga dan tidak pula takut akan neraka."'

6; d.{*;s-1*ii1
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Al-purthubi berkata dari Ab0 al-QAsim al-Qusyairi dalam kitab
Syarh al-Asma' al-Husnfl mengenai berita tentang binatang liar
dan hewan-hewan pada Hari Kiamat bahwa mereka bersujud kepada

Allah, maka berkatalah malaikat, "Hari ini bukan Hari Sujud (hari
untuk bersujud), melainkan hari ini adalah hari pemberian atas

pahala dan hukuman." Maka binatang-binatang itu berkata, "Ini
adalah sujud syukur karena Allah tidak menciptakan kami sebagai

anak Adam." Diriwayatkan pula bahwa malaikat berkata kepada

binatang-binatang, "Sesungguhnya Allah tidak mengumpulkan
kalian untuk pembalasan atas pahala dan dosa, melainkan untuk
menjadi saksi kecelakaan bagi anak Adam."

Al-purthubi menceritakan bahwa jika binatang-binatang itu
telah dihisab, maka mereka dihimpunkan kembali menjadi debu,

kemudian diembuskan ke wajah sekumpulan anak Adam. [a

menyebutkan bahwa ini adalah maksud dari firman Allah Ta'Ala,

= 9,.'i t.-'t' tt , ,,
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"Dan banyak (pula) muka pada hari itu tertutup debu)' (QS. Abasa

[so]: +o)

Perkara Pertama yang Diputuskan pada Hari
Kiamat Menyangkut Darah

Dikatakan dalam hadits ash-Shuar, "Kemudian Allah memutuskan

perkara di antara hamba-hamba-Nya, maka jtang pertama kati
diputuskan adalah darah." Ini terjadi setelah Allah Ta'Ah selesai

ntemutuskan perkara-perkara lang ada pada binatang-binatang

sebagaimana fi.rman Allah Ta' dla,
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-Tiapaiap umat mempunyai rasul. A?abila telah datang rasul mereka,

diberikanlah keputusan antara mereka dengan adil dan mereka

(sedikitpun) tidak dianiayr." (QS.Yffnus [to]: +7)

Umat Muhammad adalah Umat Pertama
yang akan Dihisab

Umat yang pertama diputus perkara di antara mereka adalah

umat ini (umat Muhammad ShallailAhu Alaihi wa Sallam) karena

kemuliaan nabinya. Sebagaimana mereka adalah umat pertama

yang melintasi Shirflth dan mereka pula yang pertama kali

masuk surga. Disebutkan dalam Shahihain dari Abdu ar-RazAq,

dari Ma'mar, dari Hamim, dari AbCr Hurairah bahwa Rasulullah

Shallalhhu Alaihi uta Sallam bersabda, "Kami adalah orang-orang

terakhir tetapi orang-ordng pertama di Hari Kiamat." Dalam riwayat

yang lain disebutkan , "Mereka telah diputus sebelum makhluk (umat)

yng lain;'

Ibnu Mdjah berkata, "Muhammad bin YahyA meriwayatkan kepada

kami dari AbO Salmah, dari AmmAr bin Salamah, dari Sa'id bin Iyis
al-Hariri, dari Nadhrah, dari Ibnu Abbts bahwa Nabi Shallalldhu

i4laihi wa Sallam bersabda, 'Kami adalah umat terakhir dan umat

pertama yang dihisab. Dikatakan, 'Dimanakah umat ummiyah dan

nabinj,a?' Maka kami adalah orang-orang terakhir dan kami adalah

orang-orang pertama."' Hanya A[ah Yang Mahatahu.

il



Mereka yang Disidangkan dan
yang Dimaafkan

Telah disebutkan dalam hadits, " semua hak benar-benar dikembalikan
kepada pemiliknya pada rrari Kiamal sampai seekor domba yang tidak
bertanduk meminta agar ditunaikan qisas atas domba bertanduk (karena
telah menandukrya)!'

Dalam riwayat yahya bin Aqil dari Ab0 Hurairah disebutkan,
"Bahkan biji atas biji', yang dimaksud biii di sini adalah semut.
Hanya Allah Yang Mahatahu.

Jika ini semua merupakan hukum bagi binatang-bintangyang tidak
mukalaf, maka penunaian hak-hak antara anak cucu Adam dan
bangsa jin tentulah lebih utama dan merupakan suatu keharusan.

Telah tersebut dalam Shahihain dan Musnad Ahmad, sunan at-
Tirmidzi, sunan an-Nasii dan sunan lbnu MAjah, dari Sulaiman
bin MahrAn al-Amasy, dari AbO Wa.il Syaqiq bin Salamah, dari
AbdullAh bin Mas'0d bahwa Rasulullah shallaltilhu )4laihi zaa
sallam bersabda, "Hal pertama yang diputus di antara umat manusia
adalah darah."

sebagaimana telah disebutkan dalam hadits ash-shuar bahwa
seseorang yang terbunuh pada Hari Kiamat datang dengan
darah mengalir dari anggota badannya. sementara di sebagian
hadits disebutkan bahwa bahkan kepalanya ada di tangannya, ia
menempel kepada pembunuhnya meskipun ia terbunuh di jalan
Allah. Maka ketika itu ia berkata, "wahai ruhanku, tanyarah
orang ini mengapa ia membunuhku!" Kemudian Allah berkata,
"Mengapa engkau membunuh orang inp,, Iaberkata, .,Wahai 

Rabbku,
aku membunuhnya demi kemuriaan-Mu." Alrah berkata, "Engkau
benar"

Sementara orang yang dibunuh secara aniaya berkata, "Tanyalah

orang ini mengapa ia membunuhku!" Lalu Allah berkata, "Mengapa

engkau membunuhnya?" la berkata, "Demi kemuliaanku." Dalam

suatu riwayat disebutkan, "Demi kemuliaan si fulan", maka Allah

berkata, "Binasalah engkauf'Kemudian Allah mengqisas dari orang

tersebut untuk setiap orang yang telah dibunuh secara aniaya,

hingga tinggal kehendak Allah. Jika Dia berkendak, Dia akan

menyiksanya; dan jika berkendak, Dia akan mengampuninya.

Ini menunjukkan bahwa seorang pembunuh tidak mesti

mendapatkan siksanya di neraka jahanam sebagaimana yang

dinukil dari Ibnu Abbis dan yang lain dari golongan salaf. Bahkan,

sebagian dari mereka mengatakan bahwa seorang pembunuh tidak

ada tobat untuknya. Jika hal ini dimaksudkan bahwa membunuh

adalah berkaitan dengan hak manusia, maka tidak dapat gugur

dengan tobat yang benar.

Akan tetapi, jika dimaksudkan bahwa membunuh adalah harus

dihukum, maka tidaklah seperti itu. Hal ini berdasarkan dalil hadits

seseorang yang telah membunuh sembilan puluh sembilan orang,

lalu menggenapinya menjadi seratus orang. Kemudian ia bertanya

kepada seorang alim dari Bani lsrail apakah ada tobat baginyaP

Maka orang alim itu berkata, "siapakah yang menjadi penghalang

antara engkau dan tobat? Datanglah ke negeri begini dan begini.

Sesungguhnya ia menyembah Allah di sana." Maka pembunuh itu

menuju negeri yang dimaksud. Ketika tiba di pertengahan jalan

antara kota dari mana ia berangkat dan kota yang dituju, datanglah

maut menjemput dan matilah ia dengan Malaikat Rahmat sebagai

pencabut nyawanya, hingga akhir hadits.

Dalam surat al-FurqAn terdapat nash yang menyebutkan adanya

tobat bagi seorang pembunuh, sebagaimana firman Allah Ta'Ah,
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"Dan orang-ordng ))ang tidak menyembah ilah yang lain beserta Ailah
dan tidak membunuh jiwa yng diharamkan Ailah (membunuhnjta)
kecuali dengan (alasan) yang benar dan tidak berzinq barangsiapayang
melakukan demikian itu, niscaya ia mendapat (pembarasan) dosa(nya)
(yakni) akan dilipatgandakan azab untuknya pada Hari Kiamat dan ia
akan kekal dalam azab itq dalam keadaan terhinq kecuali orang-orang
yang bertobat|' (QS. al-Furqin lzS): 68-20)

Juga ayat yang setelahnya. Tempat untuk membahas ini
adalah dalam kitab-kitab ahkam dan Allah juarah yang menjadi
penolong.

Al-Amasy berkata dari syahar bi, Athiyah, dari syahar bin
Hausyab, dari AbO ad-Dard0' bahwa pada Hari Kiamat seseorang
yang terbunuh duduk di jalan. Apabila pembunuhnya lewat, ia
berdiri kepadanya dan mendampratnya seraya berkata, ..Rabbku,

tanyailah orang ini mengapa ia membunuhku!" Maka pembunuh
itu menjawab, "Fulan menyuruhku.,, Maka dipanggillah orang
yang menyuruh bersanra si pembunuh dan dilempar ke neraka.

Dalam h adits Sangkakal a d ikatakan, - A llah memut us perk ara d i antara
makhluk-Nya hingga tidak ada ragi kezariman seseorang atas seseorang
sampai Dia menyuruh seorang ?enlerah susu yang mencam.purn)a dengan

I
ri
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air kemudian dijual agar ruemurnihan susu dari air."

Allah Ta'dla telah berfirman,

t,,
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"Tidak mungkin seorang nabi berkhianat dalam tffusan harta rampasan

perang. barangsiapa yang berkhianat dalam urusa?t rampasan ?erang
itu, Moka pada hari kiamat ia akan datang membawa apa yang

dikhianatkannya itu, Kemudian tiapaiap diri akan diberi pembalasan

tentang apa yang ia kerjakan fungan (pembalasan) setimpal, sedang

rnereka tidak diuniayr." (QS. Ali 'Imrin [s]: ror)

Siapa yang Berbuat Aniaya akan Binasa
pada Hari ltu

Dalam kitab ash-Shahihain disebutkan dari Sa'id bin Zaid dan

lainnya bahwa Rasulullah Shallalhhu i4laihi wa Sallam bersabda,

" Barangsiapa berbuat aniaya atas sejengkal tanah maka dia akan dilipat

dengan tujuh lapis Bumi;'

Para Penyembah Berhala

Dalam kitab ash-Shahihain disebutkan, "Barangsiapa membuat

g amb ar (p atung) m a k a i a p a d a har i B e rb ang kit di s ur u h untu k meniup k an

ruh kepadanya dan tidaklah ia bisa meniuphan." Dalam suatu riwayat

disebutkan bahwa rnereka disiksa dan dikatakan kepada mereka,

"Hidupkanlah apa yang telah kalian ciptakai'.
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Dalam kitab ash-shahihain disebutkan, "Barangsiapa mengaku
telah bermim.pi dengan mimpi yang tidak pernah ia dapati sebelumnya,
dan ia berdusta atasnya, maka pada hari Berbangkit ia diperintah
menjelaskannla seperti mengikat dua helai rambut lang sangat tipis,
tapi ia tidak sanggup melakukannjta." Telah disebutkan dalam hadits
AbO Zur'ah dari Abir Hurairah mengenai perkara besar al-Ghulfil
bahwa Rasulullah shallalldhu Alaihi zaa sallambersabda,,, Janganlah
seorang dari kalian senang jika pada Hari Kiamat datang dan di
lehernya ada unta yang bersuara, sapi yang bersuara atau kambingyang
mengembek atau kudayang nteringkik, lalu berkatq 'wahai Muhammad,
tolonglah aku.' Maka aku berkata, )4ku tidak bisa melakukan apa-
apa untukm4 telah aku sampaikan kepadamu."' Di dalam shahihain
disebutkan panjang lebar.

Telapak Kaki Hamba tidak akan Bergeser
di Tanah Mahsyar, Hingga Ditanyakan

Mengenai Lima Perkara

Al-HAfizh AbO Ya'16 berkata, "Muhammad bin Bakar al-Bashri
meriwayatkan kepada kami dari Ab0 Muhshan Hushain bin
Numair, dari Husain bin eais, dari AthA., dari Ibrflhim, dari
Ibnu Mas'Od bahwa Nabi shallallhhu i4taihi wa sallam bersabda,
" Tidaklah telapak kaki anak Adam berpindah pada Hari Kiamat samgai
ditanya tentang lima perkara. (Jmurmu engkau habiskan dimana, waktu
mudamu engkau gunakan untuk apa, orang yang memiliki (harta) dari
mana engkau peroleh dan kemana engkau belanjakan, dan apa yang
telah engkau lakukan dari apa yang engkau ketahui.,,

Diriwayatkan dari al*Baihaqi dari jalan Abdulldh ibnul-Mubarak,
dari Syarik bin Abdullah, dari rlilel, dari Abdullah bin Hukaim
bahwa Abdullah bin Mas'0d tatkala meriwayatkan hadits ini
berkata, 'Tidak ada seorang pun dari kalian kecuali akan bersama
Allah sebagaimana seorang dari kalian sendiri bersarua bulan di malam
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purnama. Maka Tuhan berkata, Apa jtang ruenlesatkanmu dari-Ku

wahai hamba-Ku? Apa ltang menyesatkanm.u dari-Ku? Apa yang telah

engkau lakukan dari apa jtang telah diajarkan kepadamu? Bagaimana

engkau menjazuab para rasuP"'

Demikianlah hadits yang diriwayatkan al-Baihaqi setelah hadits

yang ia riwayatkan dari jalan Muhil bin Khalifah dari Adi bin

HAtim bahwa Rasulullah Shallallihu )4laihi wa Sallam bersabda,

"Setiap orang dari kalian benar-benar akan berdiri di hadapan Allah

antara Allah dan ia tidak ada tabir yang m.enghalanginya dan tidak

ada penerjeruah yang menerjemahkannya. Allah berkata, 'Bukankah

Aku sudah memberimu harta?' Ia berkatq '11a, benar.' Allah berkata,

"Bukankah sudah Aku utus seorang rasul kepadamu." Ia berkata, 'Iya,

benar' Maka ia melihat dari sisi kanannya dan tidak mendapati apa-apa

kecuali neraka. Lalu ia melihat dari sisi kirirya dan tidak mendapatkan

apa-apa kecuali surga. Hendaknya setiap kalian menghindari neraka

meskipun hanya dengan setengah butir kurma. Jika tidak ada, maka

dengan kata-kata yang baik."

Telah diriwayatkan oleh al-BukhAri dalam Shahih-nya.

Imim Ahmad berkata, "Bahaz dan Aflhn meriwayatkan kepada

kami dari HamAm, dari QatAdah, dari ShafwAn bin Mahraz, ia

berkata,'Saat itu aku sedang memegang tangan Ibnu'Umar, maka

seorang laki-laki datang dan berkata, Apa yang engkau dengar

dari Rasulullah ShallailAhu Alaihi wa Sallaln mengenai rahasia

Hari KiamatP' Ibnu 'Umar berkata, Aku mendengar bahwa

Rasulullah Shallalldhu j{laihi wa Sallam bersabda, 'Sesungguhnya

Allah mendekati seorang mukmin maka Dia meletakkan naungan-Nya

dan menutupinya dari orang-orang, lalu membuatnya mengakui dosa-

dosanla. Allah berkata kepadanya, 'Engkau tahu dosa begini, tahu dosa

begini.' Hingga ketika ia telah mengahuinya dan ia mengatakan bahwa

sungguh dirinla telah binasa, Allah pun berkatq 'Sesungguhnya Aku

telah menutupi dosamu di Dunia dan Aku mengampunimu hari ini.'

Kemudian diberikan kitab kebaikannla di tangan kanannya. Sedangkan

,
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orang-orang kafir dan munqfih, rnaka para saksi berkata, 'Mereka adalah
orang-oranf{ itang berdusta kepada Tuhann\T semoga Allah rruelaknat
orang-orang y ang berbuat aniay a.",

Telah dikeluarkan dalam Shahihain dari patAdah.

Ahmad berkata, "Bahz dan Aflhn meriwayatkan kepada kami
dari Himid dari Ishdq bin Abdullffh, dari AbO shalih, dari Abfi
Hurairah bahwa Rasulullah shailartdhu i4laihi zpa sallambersabda,
'Pada Hari Kiamat Allah berkata, 'wahai anak Adam, Aku terah
menaikkan engkau di atas kuda dan unta. Aku telah nikahkan halian
dengan wanita-wanita. Aku tetah jadikan pula engkau hidup meutah
dan berkuasa, maka dirnanakah qtukur atas semua itu?,,-

Muslim meriwayatkan hadits Suhail bin Ab0 shalih dari ayahnya,
dari AbO Hurairah, ia meriwayatkan hadits Rasulullah yang
panjang. Di sana dikatakan, 'Artah menemui seorang hamba dan
berkata, 'wahaifulary bukankah Aku terah ruemuliakanmu dan Aku telah
membuatmu terhormat, menikahkanmu, serta Aku hamparkan bagirnu
kuda dan unta serta membiarkanmu untuk berkuasa dan hidup rnezaah?,
Ia berkata, 'Iya, benar, wahai Altdh.' Kemudian Attah berkata, l4pakah
engkau menlangka akan bertemu dengan-Ku?' Ia berkata, 'Tidak.'
Lalu Allah berkata, 'Maka Aku sekarang melupakanmu sebagaimana
engkau telah melupakan Aku.'

Kemudian ditemukan kali kedua dan Allah berkata, 'wahaifulan,
bukankah Aku telah memuliakanmu dan Aku telah menikahkanmu, serta
Aku hamparkan bagimu kuda dan unta serta membiarkanmu untuk
berhuasa dan hidup mewah? Ia berkata, ,,Ijta, 

benar, zaahai AilAh."
Kemudian Allah berkata, Apahah engkau menyangka akan bertemu
dengan-Ku?' Ia berkata, 'Tidak.' Lalu Allah berkata, ,Maka 

Aku
sekarang melupakanmu sebagaimana engkau terah merupakan Aku.'
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Kemudian didatangkan kali ketiga dan dikatakan pula yang sama

seperti itu, maka ia berkata, 'Wahai Rabbku, aku beriman kepada-Mu,

dengan ktab-Mu, rasul-Mu dan aku telah melakukan shalat, puasa dan

bersedekah. Juga memuji-Mu akan kebaikan dengan semampuku.' Allah

berkata, 'Maka yng ini kalau begitu.' Kemudian dikatakan, 'Sekarang

Kami mengutus saksi Kami atas engkau.' Ia pun berkata pada dirinya

sendiri, 'Siapakah gerangan yang menjadi saksi atas diriku?' Lalu

ditutuplah mulutnya dan dikatakan kepada pahanya, 'Bicaralah!' Maka

bicaralah paha, daging, serta tulang-tulangnya memberitahukan apa

yng telah terjadi dan itu untuk memberi alasan bagi diriryta sendiri.

Dan, ia adalah orang munafik dan itu yang dimurkai oleh Allah." Akan

disebutkan haditsnya secara lengkap.

Al-Bazzdr telah meriwayatkan dari AbdullAh bin Muhammad

az-Zuhri dari MAlik, dari Sa'id ibnul-Hasan al-Amasy, dari Abir

Shalih, dari AbO Hurairah dan Ab0 Sa'id, marf0' dari Rasulullah

thallalldhu )4laihi uta Sallam. Ia menyebutkan seperti itu sampai

pada kata-kata beliau, "Maka hari ini Aku melupakanmu sebagaimana

engkau telah melupakan Aku."

ImAm Muslim dan al-Baihaqi meriwayatkan dengan lafazh

kepunyaannya dari SufyAn ats-Tsauri dari 'Ubaid al-Maktab,

dari Fudhail bin Amr0, dari 'Amir asy-Sya'bt, dari Anas bin

Malik, ia berkata, "Kami bersama Rasulullah ShallailAhu )4laihi

zaa Sallam. Beliau tertawa lalu berkata,'Apakah kalian tahu aku

tertazaa karena apa?' K.ami berkata, Allah dan Rasul-Nya yang

lebih tahu.' Rasulullah berkata,'Dari perbincangan seorang hamba

dengan Tuhannya 
-yaitu 

pada Hari Kiamat-, ia berkata, 'Wahai

Tuhanku, tidakkah engkau menyelamatkanku dari kezaliman?'

Allah berkata, 'Iya.' la berkata, 'Sesungguhnya aku tidak rela

kecuali ada saksi dariku.' Allah berkata, 'Hari ini cukup dirimu
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yng menjadi penghitung atas dirimu sendiri, juga dengan kesaksian

para pencatatyang mulia.' Maka ditutuplah mulutnya dan dikatakan
kepada anggota badannya, 'Bicaralah!' Maka mereka pun bicara
atas apa yang ia perbuat. Lalu terjadi pembicaraan antara ia dan
anggota tubuhnya. Setelah itu ia berkata, 'pergi jauhlah kalian!!
Karena kalianlah dahulu aku sesat.""

Ab0 Ya'li berkata, "Zuhair meriwayatkan kepada kami dari
Hasan, dari lbnu Luhai'ah, dari DarAj, dari AbO al-Haitsam, dari
AbO Sa'id bahwa sesungguhnya Rasulullah shatlallahu Alaihi uta

Sallam bersabda, 'Jika datang Hari Kiamat, orang kafir diberitahu
perbuatannya, maka ia mengingkari dan membantah. Maka Allah
b er k at a,' M e re k a a dalah te t angga- t e tanggamu 

1t ang nte mb er i k e.s a k s i an

atasmu.' Ia berkata, 'Mereka telah berdusta.' Kemudian Allah berkata,
'Keluargamu dan kerabatmu.' Ia berkata, 'Mereka berdusta.' Altah
berkata, 'Bersumpahlah kalian!' Mereka pun bersum.pah. Kemudian

Allah membisukan mulut m.ereka, lalu lidah mereka bersaksi atas mtreka
dan Allah memasukkan mereka ke neraka."'

Ahmad dan al-Baihaqi meriwayatkan dari Yazid bin HAr0n,
dari al-Jariri, dari Hukaim bin Mu'0wiyah, dari ayahnya bahwa
sesungguhnya Nabi Shallallilhu j4laihi ua Sallambersabda, "Kalian

datang pada Hari Kiamat dan di mulut kalian terdapat penutup. Maka

lang pertama kali bicara dari anak Adam adalah paha dan telapak

tangannya."

Ibnu Abfi ad-DunyA berkata, 'Ahmad bin Walid bin AbAn
meriwayatkan kepada kami dari Muhammad ibnul-Hasan al-
Makhz0mi, dari Abdulldh bin Abdu al:Aziz al-Laitsi, dari lbnu
SyihAb, dari Athi' bin Yizid al-Laitsi, dari Abff Ay0b ra. bahwa

Rasulullah S hallalldhu )4laihi wa S allambersabda, " pertama kali yang
disidangkan pada Hari Kiamat adalah antara taki-laki dan istrinya.

Demi Allalt" lidahnla tidak bicara melainkan kedua tangan dan kakinya

yang bicara. Keduanya rnemberi kesaksian atas apa yang ia lakuhan

ketiha suaminya tidak ada. Kedua tangan dan kakinya memberikan
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kesaksian apa yng telah dilahukannya. Kemudian dipanggilkan suami

dan pembantunya seperti itu.

Kemudian didatangkan penghuni pasar-pasar maka tidak didapati

dari nrereka dautdniq (seperenam dirham), tidak pula biji asam. Akan

tetapi, kebaikan-kebaikan ini diberikan kepada si ini jtang teraniaya

dan kejahatan-kejahatan diberikan kepada si ini yng berbuat aniaya.

Kemudian didatangkan pembesar-pembesar yang lalim di dalam

belenggu-beltrggu dari besi dan dikatakan, 'Kembalikan mereka ke

neraka!' Maka aku tidak tahu apakah mereka memasukinjta ataukah

s ebagaimana firman Allah Ta' dla,

,l - ../ 't /..
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'Dan tidak ada seorang pun dari kalian, melainkan mendatangi neraka

ttu. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu kemestianyang sudah ditetapkan.

Kemudian Kami akan menlelamatkan orang-orang lang bertakwa dan

membiarkan orang-orang yng berbuat aniala di dalam neraka dalam

keadaan berlutut;" (QS. Maryam Irs]: 7r-72)

Al-Baihaqi kemudian berkata, 'Ab0 AbdullAh al-Hdfizh

meriwayatkan kepada kami dari Muhammad bin Shalih dan al-

Hasan bin Ya'qCrb, dari as-Sari bin Khuzaimah, dari Abdull0h

bin Yazid al-Muqri, dari Sa'id bin Abff AyCrb, dari YahyA bin

Ab0 SulaimAn, dari Sa'id al-Maqbari, dari AbO Hurairah bahwa

Rasulullah ShallallAhu j{laihi wa Sallam membaca ayat ini,

*:
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An-Nih6yatu fr al-Fit6ni wa al-Mal6himi

'Pada hari itu bumi menceritakan beritanla, karenu sesungguhnya

Tuhanmu telah memerintahkan jong demikian itu) kepadanya." (QS.

az-Zalzalah [ee]: +-5)

Rasulullah Shallalldhu Alaihi zaa Sallam berkata, "Apakah kalian

tahu beritanya?" Mereka berkata, 'Allah dan Rasul-Nya lebih tahu."

Rasulullah Shallalldhu j4laihi wa Sallam berkata, "Beritanya adalah

bahwa ia memberi kesaksian terhadap setiap hamba dan umat atas apa

yang telah dilakukanrya di atas punggungrytq dengan berkata, 'Ia

berbuat begtni dan begini di hari ini dan ini.' Itulah ia beritanya."

At-Tirmidzi dan an-Nasdi meriwayatkan hadits ini dari AbdullAh

ibnul-MubArak dari Sa'id bin AbO Ayfib. At-Tirmidzi mengatakan

bahwa hadits ini hasan gharib shahih.

Al-Baihaqi meriwayatkan hadits dari al-Hasan al-Bashri, dari

Sha'sha'ah, paman al-F arzadiq,ia berkata,'Aku menemui Rasulullah

Shallalhhu i4laihi wa Sallam maka aku mendengar beliau membaca

ayat ini,

- l.z

ii r rO",t

'Barangsiapa lang mengerjakan kebaikan seberat atom pun, nisruya

ia akan melihat (balasan)rya. Dan barangsiapa jang t/Lengerjakan

hejahatan seberat atom pun, niscaya ia akan melihat (balasan)nya pula.'

(QS. az-Zalzalah [ss]: 7-s)

Lalu beliau berkata, 'Demi Allah, aku tidak peduli.' Sesungguhnya

aku tidak mendengar selainnya. Cukup, cukup."

Ab0 Bakar bin Abir ad-DunyA berkata, 'Al-Hasan bin 'tsA

t meriwayatkan kepada kami dari AbdullAh ibnul-MubArak, dari

\ Haywah bin Syuraih, dari al-Walid AbO 'UtsmAn al-Madini bin
D-]JJ

-1.r. .:
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Muslim bahwa ia masuk Madinah dan mendapati seorang laki-

Iaki yang dikerumuni banyak orang. [a pun bertanya, 'Siapa ini?'

Orang-orang berkata, Abff Hurairah.' Maka aku pun mendekat

kepadanya hingga aku duduk di hadapannya sedangkan ia

berbicara kepada orang-orang. Ketika ia sudah diam dan sepi, aku

berkata kepadanya, Aku memintamu dengan kebenaran dan demi

kebenaran, hanya mengatakan hadits yang telah engkau dengar

dari Rasulullah ShallallAhu Alaihi wa Sallam yang telah engkau

pahami dan ketahui.'

Kemudian AbO Hurairah seperti berbicara kemudian lama

terdiam lalu tersadar. Kemudian ia berkata, Aku benar-benar akan

meriwayatkan hadits yang telah Rasulullah katakan kepadaku di

sini, dimana tidak seorang pun selain aku dan Rasulullah'' Lalu

ia seperti berbicara lagi kemudian lama terdiam lagi. Kemudian

tersadar dan mengusap wajahnya lalu berkata, Aku akan

melakukannya. Aku benar-benar akan meriwayatkan hadits yang

telah Rasulullah katakan kepadaku di sini, dimana tidak seorang

pun selain aku dan Rasulullah.'

Abir Hurairah lalu berbicara sangat terbata-bata, kemudian

badannya miring dan tersungkur di atas wajahnya maka aku

membuatnya bersandar padaku beberapa lama. Kemudian ia

tersadar dan berkata bahwa Rasulullah Shallalhhu Alaihi zpa Sallam

bersabda, 'sesungguhnya Allah Ta'Ah pada hari Kiamat turun kepada

hamba-hamba-Nya untuk memutuskan perkara di antara mereka. Setiap

umat dalam keadaan berhttut. Maka yng pertama kali dtpanggil

adalah laki-laki yang menghapalkan al-Qur'an, laki-laki lang terbunuh

di jalan Allah, dan laki-laki yang banyak harta. Maka Allah berkata

kepada orang lang dapat membaca al-Qur'an, 'Bukankah Aku sudah

ajarkan kepadamu apa yang telah Aku turunkan kepada rasul-Ku?'

Ia berkata, 'Iya, uahai Ttthan.' Allah berkata, 'Lalu apa itang sudah

engkau kerjakan dari apa ltang telah engkau ketahui?' Ia berkata, Aku

bangun tengah malam dan siang hari.' Lalu Allah berkata, 'Engkau
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telah berdusta.' Malaikat ?un berkatq 'Engkau telah berdusta.' Allah
berkata, Akan tetapi, engkau ingin dikatakan'sifulan sang pembaca',

dan telah dikatakan itu.'

Lalu didatangkan seorang yang mempunyai harta dan Allah berkata,

' Bukankah A ku te lah lapangkan untukmu sehingga A ku tidak mernbiarkan

engkau memerlukan orang lain?' Ia berkata,'Iya, wahai Tuhan.' Attah
berkata, 'Lalu apa yang telah engkau perbuat dengan apa lang telah

Aku berikan untukmu?' Ia berkata, Aku menyambung persaudaraan dan

bersedtkah.' Maka Allah berkatq 'Engkau telah berdusta.' Malaikat
pun berkata, 'Engkau telah berdusta.' Lalu Allah berkata, Akan tetapi,

engkau ingin dikatakan'sifulan yang dermazaan' dan telah dikatakan

itu tentangmu.'

Kemudian didatangkan seseorang yang mati terbunuh di jalan Altah.

I-alu dikatakan kepadaryta, 'Mengapa engkau terbunuh?' Ia berkata,

'Telah diperintahkan kepadaku untuh beryihad di jalan-Mu maka aku

berperang hingga aku terbunuh.' Maka Allah berkata, 'Engkau telah

berdusta.' Dan malaikat berkata, 'Engkau telah berdusta.' Allah berkata,

Akan tetapi, engkau ingin dikatakan'sifulanyng pemberani' dan telah

dikatakan itu.'

Abir Hurairah berkata, 'Rasulullah menepuk lututku dan berkata,
'Wahai Abir Hurairal4 ketiga orang itu adalah makhluk pertama yang

dengan mereka neraka dinltalakan pada lIari Kiamat.""

Al-Walid Abir 'UtsmAn berkata, "Uqbah meriwayatkan kepadaku

bahwa Saif dan Saif dulu adalah laki-laki yang pandai memakai

pedang milik Mu'Awiyah. Saif menemui Mu'Awiyah dan

memberitakan kepadanya akan hadits Abfi Hurairah ini. Maka
Mu'Awiyah berkata, Allah telah melakukan itu terhadap mereka,

lalu bagairnana rrlanusia lain yang masih tersisaP' Mu'Awiyah
kemudian menangis dalarn tangisan yang tersedu-sedu hingga

kami nrengira ia telah binasa. Kemudian ia sadar dan rnengusap

wajahnya seraya berkata, 'Telali benarlah Allah dan Rasul-Nya,I

)
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'Barangsiapa menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, niscaya

Kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dengan

sempurna dan mereka di dunia itu tidak akan dirugikan. Itulah orang-

orang lang tidak mem.perokh (sesuatu) di akhirat, hecuali neraka dan

lenyaplah di akhirat itu apa yang telah mereka usahakan di dunia dan

sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan;"' (QS. H0d [t t]: 15-16)

Shalat adalah Amalan Pertama Hamba
yang akan Dihisab

Ibnu AbO ad-DunyA berkata, "UtsmAn bin Ma'bad mengatakan

kepada kami dari Muhammad bin BakAr bin BilAl hakim Damaskus

dari Sa'id bin Bisyar, dari patAdah, dari al-Hasan, dari Huraits

bin Qabishah, dari Ab0 Hurairah, ia berkata, Aku mendengar

Rasulullah Shallalldhu i4laihi tua Sallam bersabda, 'A,malan pertam.a

yng dihisab dari seseoranf{ adalah shalatnya. Apabila shalatnya baik,

maka baiklah seluruh amalannya. Namun apabila amalan shalatnjta

buruk, maka buruk pula seluruh amalannya. Kemudian Allah Ta'dla

berkata, 'Lihatlah pada diri hamba-Ku, apakah ia mempunyai amalan

shalat sunnah. Apabila ada, maka sempurnakan shalat zualibn.ya

kemudian kewajiban-kewajiban yng lain juga begtht."'

Al-Baihaqi dan at-Tirmidzi serta an-NasAi meriwayatkan hadits
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HamAm dari QatAdah. At-Tirmidzi mengatakan bahwa ini adalah

hadits hasan gharib.

An-NasAi meriwayatkan hadits 'ImrAn bin DAwud ibnul-AwwAm,

dari QatAdah, dari al-Hasan, dari Abfi Hurairah 
-saya 

melihat ia

menyebutkannya dari Nabi Shallalldhu Alaihi wa Sallam- bahwa

Nab\ ShallallLhu i4laihi zaa Sallam bersabda, "Seorang hamba sahaya

dihisab berdasarkan shalatnya. Apabila ada yang kurang darinya

dikatakan, 'Mengapa engkau menguranginjta?' Ia berhata, 'Wahai

Tuhank4 tuanku menguasaiku sehingga menyibukkan aku dari shalat.'

Maka Allah berkata, Aku telah melihatmu mencuri dari hartanya untuk

kepentinganmu sendiri. Mengapa engkau tidak mencuri untuk dirimu

dari amalanmu atau amalannya?' Maka Allah menjadikan itu sebagat

hujjah atas ia;'

Ibnu Abff ad-DunyA berkata, 'Ali ibnul-Ja'ad meriwayatkan

kepada kami dari MubArak bin Fadhilah, dari al-Hasan bahwa

Rasulullah Shallalldhu j4laihi wa Sallam bersabda, Amalan pertama

yng dipertanyakan dari seorang zuanita adalah shalatnla. Kemudian

tentang suaminya, bagainmna ia telah berlaku terhadap suaminya."' Ini
merupakan hadits mursal jayyid.

Ahmad berkata, 'Ab0 Sa'id hamba sahaya Bani Hdsyim

rneriwayatkan kepada kami dari'Ubbad bin RAsyid, dari al-Hasan,

dari AbQ Hurairah, ia berkata, 'Saat itu kami berada di Madinah.

Rasulullah ShallallLhu Alaihi wa Sallam bersabda, 'Arual perbuatan

datang pada Hari Kiarnat. Datanglah shalat dan berkata, 'Wahai Tuhan,

aku adalah shalat.' Maka Allah berkata,'Sesungguhnya engkau dalam

keadaan baik.' Kemudian sedekah datang dnn berkata,'Wahai Tuhan,

aku adalah sedekah.' Allah berkatq'Engkau dalam. keadaan baik.' Lalu

puasa datang dan berkatq 'Wahai Tuhan, aku adalah puasa.' Allah

berkata,'Engkau dalam keadaan baik.' Kemudian datanglah Islam dan

berkata, 'Wahai T'uhan, Engkau adalah Sal6m (keselamatan) dan aku

adalah Islam.' Allah berkata, 'Engkau dalam keadaan baik. Di hari int

denganmu Aku mengambil dan memberi.'Allah berfirman,
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'Barangsiapa mencari agarua selain dari aganla Islam, maka sekali-kali

tidaklah akan diterima (agama itu) daripadanya, dan dia di akhirat

termasuk orang-orang yang rugi;"' (QS. Ali 'ImrAn [s]: sf )

Ibnu Ab0 ad-Dunyd berkata, "Ubadah bin Abdurrahim al-Marwazi

memberitakan kepada kami dari Baqiyah ibnul-Walid al-KalA'i,

dari Salamah bin KaltsCrm, dari Ibnu Malik bahwa ia mendengar

Rasulullah ShallallAhu )4laihi uta Sallam bersabda, 'Para hakim

didatangkan pada Hari Kiamat, siapa yang telah lalai dan siapa yang

melamlaui batas. Lalu Allah berkata,'Kalian adalah gudang Bumi-Ku,

penggembala domba-Ku, dan ada pada kalian tujuan-Ku.' Maka Allah

berkata kepada hakim yang lalai, Apa yang membuatmu melakukan

itu?' Ia berkata, 'Kasihan.' Allah pun berkata, 'Engkau lebih pengasih

terhadap hamba-hamba-Ku daripada Aku?' Allah kemudian berkata

kepada hakim yang melam.paui batas, Apa itang membuatmu melakuhan

itu?' Ia berkata, Aku marah untuk-Mu.' Maka Allah berkata, 'Engkau

lebih pemarah daripada Aku?' Allah pun kemudian berkata, 'Bauta

mereka dan ikat m.ereka di sebuah tiang dari tiang-tiang jahanam."'

Ibnu AbCr ad-DunyA berkata, "IshAq bin IbrAhim meriwayatkan

kepada kami dari Yahya bin Sulaim, dari lbnu Khaitsam, dari AbCr

az-Zubatr, dari Jdbir, ia berkata, 'Ketika orang-orang yang hijrah

pulang dari Habasyah, sekelompok dari mereka berkata, 'Wahai

Rasulullah, ketika kami duduk ada seorang tua dari orang-orang

jompo lewat di depan kami dengan membawa tempayan air di atas

kepalanya. Ia berjalan melewati seorang pemuda dari golongan

mereka dan pemuda itu merentangkan salah satu tangannya di

antara kedua pundak orang tua tadi dan mendorongnya hingga ia

tersungkur di atas kedua lututnya dan tempayannya pecah.
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Maka ketika mendongak, ia pun menoleh kepada pemuda tadi

seraya berkata, 'Wahai musuh, engkau akan tahu jika Allah

telah meletakkan Kursi-Nya dan mengumpulkan semua orang

dari orang-orang terdahulu hingga orang-orang terakhir, ketika

tangan-tangan dan kaki-kaki berbicara atas apa yang telah mereka

perbuat, engkau akan tahu perkara di antara engkau dan aku di

hadapan-Nya kelak." Rasulullah Shallalldhu )4laihi ua Sallam

bersabda, 'Ia benar Bagaimanahah suatu kaum mensucikan Allah,

sedanghan mereka tidak mengambil hak dari orang-orang kuat mereka

untuk orang-orang lemah mereka?"'

Telah disebutkan dalam hadits AbdullAh bin Anis bahwa Allah

Ta'dla memanggil semua hamba pada Hari Kiamat seraya

ber{irman, "Aku adalah penagih utang. Tidak patut bagi seorang dari

penghuni surga menlasuki surga, sedangkan seorang dari penghuni

neraka mempunyai kezaliman (piutang) padanya. Tidaklah seorang

dari penghuni neraha memasuki neraka, sedangkan seorang penghuni

surga mempunyai kezaliman (utang) padanya hingga Aku mengqisas

darinya, bahkan sekadar untuk sebuah tamparan" Diriwayatkan oleh

Ahmad dan al-BukhAri mengomentari dalam Shahih-nya.

ImAm Melik ra. meriwayatkan dari Sa'id al-Maqbari dari ayahnya,

dari AbCr Hurairah bahwa Rasulullah ShallailAhu Alaihi uta Sallam

bersabda, " Barangsiapa yang telah berbuat zalim terhadap saudaranya,

hendaklah meminta hepadanya untuk dihalalkan. Karena di sana

tidak ada dinar ataupun dirham, sebelum diambilkan dari kebaikan-

kebaikannya. A?abila ia tidak mempunltai kebaikary maka diambilkan

d ar i k ej a hat an s au darany a d an dile m,p ark an k e p a d aryt a." Diriwayatkan

oleh al-Bukhiri dan Muslim.

Ibnu AbCr ad-Dunyi meriwayatkan dari al-Ali' dari AbO Hurairah

bahwa Rasulullah ShallailAhu )4laihi wa Sallam bersabda, "Apakah

kalian tahu siapakah orang yang bangkruf?" Mereka berkata, "Orang

N yang tidak mempunyai dirham dan tidak pula dinar." Rasulullah

$ trt, berkata, "Orang bangkrut dari umatku adalah orang lang datang
a\)
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pada Hari Kiamat dengan shalal puasa, zakat, tapi ia datang pula

dengan telah mencaci si ini, menfrnah si itu, memakan harta si ini, dan

menumpahkan darah si ini serta memukul si ini. Maka dilunasilah si

ini dari kebaikan-kebaikannya dan si ini dari kebaikan-kebaikannya.

Jika telah habis kebaikan-kebaikannya sebelum lunas apa yang wajib

ia lunasi, maka diambilkan dari kesalahan-kesalahan mereka dan

dilemparkan kepadanya lalu ia dilem.par ke neraka."

Ibnu AbCr ad-DunyA berkata, 'Al-Walid bin SyujA' al-Yasykuri

menceritakan kepada kami dari al-QAsim bin M6lik al-Muzni, dari

Laits, dari MujAhid, dari Ibnu 'Umar bahwa Rasulullah Shallalldhu

iLlaihi zua sallam bersabda, 'Janganlah kalian mati sementara kalian

mempunyai utang Karena di sana tidak ada dinar ataupun dirham.

Akan tetapi, ia adalah sebaik-baik balasan yng sesuai dengan balasan,

dan Tuhan kalian tidak berbuat aniaya terhadap seorang pun!"

Diriwayatkan dari dua jalan yang berbeda dari Ibnu'Umar, marf0'

seperti itu juga.

Qisas bagi Mereka yang Berbuat Aniaya

Abir Bakar bin Abfr ad-DunyA berkata, "Ibnu Abfi Syaibah

meriwayatkan kepada kami dari Bakar bin YCrnus bin Bakir, dari

M0sA bin Ali bin RabAh, dari Muhammad ibnul-Munkadir, dari

JAbir bahwa Rasulull ah Shallalldhu Alaihi wa Sallam bersabda,

'sesungguhnya pada Hari Kiarnat seorang laki-laki datang dengan

kebaikan-kebaikannya jtang membuat ia bahagia. Kemudian datanglah

seorang laki-taki dan berkatq 'Wahai T-uhan, orang ini telah berbuat

aniaya terhadapku.' Maka diambillah kebaikan orang itu dan diherikan

kepada laki-taki jtang teraniaya. Dan masih terus begitu hingga tidah

ada lagi kebaikannyayang tersisa. Jika ada orangYang datang meminta

pertanggungiazuabannya, dilihatlah kejahatannya dan digabungkan

dengan kejahatan laki-laki itu. Dan, ia masih terus dirninta untult

melunasinya hingga ia masuk neraka."'
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Tidak Tersedia Ampunan bagi Perbuatan Syirik

ImAm Ahmad berkata, "Yazid menceritakan kepada kami dari

shadaqah bin Mirsa, dari Abo 'Imran al-Jauni, dari Yazid bin Bibirs,

dari 'Aisyah ra. bahwa Rasulullalt Shattalldhu Alaihi wa Sallam

bersabda, 'Ada tiga kitab di sisi Allah, yitu kitab yang Allah tidak

membebani sesuatupun tlengannya, kitab yang Allah tidak meninggalkan

sesuatu pun rlarinya, dan kitab yang Attah tidak mengam.puninya. Kitab

lang Allah tidak menganpuninya yitu sltirik (meryekutukan Allah.

pen). Allah berfirman,
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'sesungguhnya orang yang mempersekutukan (sesuatu dengan) Allah'

maka pasti Allah mengharamkan surga untukrya.' (QS. al-Mflidah

l5)z zz)

Sementara kitab yang Atlah tidak membebani sesuatu pun dengannya

adalah seorang hamba yng berbuat aniaya terhadap dirtnya sendiri

mengenai apa lang ada antara ia dan Tuhannya, dari puasa lang

ditinggalkan atau shalat yang ditinggalkannya' Maka sesungguhnya

Allah mengampuni itu dan melewatinya jika Dia berkehendak.

sedangkan kitab jtang Allah tidak meninggalkan sesuatu pun darinla

aclalah kezaliman yang terjadi di antara hamba-hamba, maka qisas

adalah pasti."'

J'r*3Ei *SG:'a!Ai 4? tli t? 313 in-L a4,
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Al-Baihaqi meriwayatkan dari jalan Ziidah, dari ab0 ar-Ruqid,
dari Ziydd an-Namiri, dari Anas, marffi', 'Aniaya ada tiga. Aniaya
yang tidak diampuni Allah adalah syirik, aniaya yang diampuni
adalah kezaliman hamba-hamba mengenai apa yang ada di antara
mereka dengan Tuhan mereka, dan aniaya yang Allah tidak akan

meninggalkan sesuatu pun darinya adalah kezaliman yang ada di
antara hamba-hamba sehingga mereka saling berutang sebagian

dengan sebagian yang lain." Kernudian dinukil dari jalan ar-RaqAsyi
dari Anas marfff' seperti itu, dan kedua jalan ini adalah lemah.

Terbunuh di Jalan Allah Menebus Segala Dosa,
Kecuali Khianat

Abff Bakar bin Ab0 ad-DunyA mengatakan,'Abff AbduIIAh Tamim
ibnul-Muntashir mengabarkan kepada kami dari Ishflq bin yfisu{,

dari Syarik, dari al-Amasy, dari AbdullAh ibnus-SAib, dari Zddzdn,
dari Abdullah bin Mas'ffd bahwa Nabi shattalldhu i4laihi ua sallam
bersabda,' Terbunuh dij alan Allah menebus setiap se suatu, jtaitu menebus

setnu.a dosa kecuali amanah. Pada Hari Kiamat didatangkan pemilik
amanah dan dikatakan kepadanjta, 'Tunaikan amanahmu.' Ia berkata,

Aku wahai Tuhan? Sementara dunia telah pergi.' Lalu dihatakan

kepadanya, 'Pergilah kalian bersamanya ke Hadawiyah!' Maka ia
pergi ke sana. Ia turun melajtang sampai ke dasarnya dan mendapati

amanahnya seperti zaujudnya sediakala. Ia pun disuruh membazuanla

dan diletakkan di atas pundakryta lalu naik bersamanlta ke neraka
jahanam hingga ketika ia mengira bahwa ia telah keluar, amanah itu
jatuh. Maka ia menyusul di belakangnya dan ia di sana kekal selanta-

lamanya."'

Abfi Bakar bin Abfi ad-DunyA mengatakan bahwa yang dimaksucl

amanah adalah amanah dalam puasa, amanah dalam wudhu,
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amanah dalam hadits, dan yang paling besar dari semua itu adalah

titipan. Ia berkata, 'Aku bertemu dengan al-Bari' maka aku

berkata, Apakah engkau tldak mendengar aPa yang dikatakan oleh

saudaramu AbdullAh?' Al-BarA' berkata''Benar'"'

syarik berkata, 
,Abbts al-.Amiri meriwayatkan dari zddzdn' dart

Abdullah bahwa Rasulullah shallalldhu i4laihi wa sallam berkata

seperti itu dan tidak menyebutkan amanah dalam shalat dan

amanah dalam segala sesuatu'"

Isnadnya baik. Ahmad tidak meriwayatkannya' juga keenam

Imim (ulama hadits-pen)' Ia mempunyai bukti dari hadits yang

diriwayatkan oleh Muslim dari Ab0 Sa'id bahwa seorang laki-

lakiberkatakepadaRasulullah,..WahaiRasulullah,apamenurut

AndajikaakuterbunuhdijalanAllahdalamkeadaanbersabar
dan mengharap pahala dari Allah' menghadang musuh dan tidak

membelakangi, apakah dengan itu Allah menebus kesalahan-

kesalahanku?" Rasulullah berkat a"'I\a' kecuali utangl'

Ibnu Ab0 ad-Dunyfl mengatakan, "Y0suf bin M0sfl meriwayatkan

kepada kami dari Muhammad bin 'Ubaid' dari Muhammad bin

AmrCr,dariYahyAbinAbdurrahmAnbinHflthib'dariAbdullah
Tbnuz-Ztbair bahwa ketika turun ayat'

iS.)'r;t\;4i r;#t-t' <=:, b$ $V'Aei1

$;!3:a'i

'sesungguhnya kamu akan mati dan sesungguhnya mereka akan

mati (pula). Kemudian sesungguhnya hamu pada Hari Kiamat akan

berbantah-bantah d.i had.apan Tuhanmu: (QS. az'Zumar [9e]: 3o-

sl)N,

Rahasia Akhirat 635

Az-Zubair berkata, 'Wahai Rasulullah, apakah akan diulangi lagi

apa yang terjadi di antara kami di Dunia dengan kumpulan dosaP'

Rasulullah berkata, 'Iya. Ahan diulang lagi sehingga ditunaikan hak

k e p a da orang I an g b e r hak.' Az-Zubair berkata,'Demi Allah, s un ggu h

perkaranya sangatlah berat."'

Ibnu Abfi ad-DunyA mengatakan, "Muhammad bin MCrsA

meriwayatkan kepada kami dari IshAq bin Sulaimdn, dari Ab0

SinAn, dari AbdullAh ibnus-Siib, dari Zidzadn, dari Abdullih

bin Mas'0d bahwa umat-umat beriutut untuk dihisab. Pada hari

itu mereka mempunyai keterikatan yang sangat kuat melebihi

keterikatan di Dunia. Ayah dengan anaknya, anak dengan ayahnya,

saudara dengan saudaranya, suami dengan istrinya, dan istri

dengan suaminya. Kemudian AbdullAh membaca,

Y; #, ;i4 a*i ii, )Pi c *

'Apabila sangkakala ditirp, maha tidaklah ada lagi pertalian nasab di

antara mereka pada hari itu dan tidak ada pula mereka saling bertanya."'

(QS. al-Mu'minffn [zs]: tot)

Al-HAfizh AbO Bakar al-Bazzdr berkata, 'Al-Fadhal bin Ya'qCrb

meriwayatkan kepada kami dari Sa'id bin Salamah, dari Laits, dari

NAfi', dari Ibnu 'Umar bahwa Rasulullah Shallall,Ahu Alaihi wa

S allamber sabda,' Didatangkan raj a dengan raky atny a, maka dihis ablah

raja dan rakltat hingga dikatakan kepada satu orang, 'Engkau telah

minum hari ini dan ini di atas kenikmatan.' Didatangkan suami dengan

istrinla, maka dihisablah suami dan istri hingga dikatakan kepada

suami, 'Engkau telah mtminang fulanah bersama orang-orang, maka

li.lJ
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engkau dengannya kemudian engkau rueninggalk- 
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Ibnu Abfi ad-DunyA berkata, 'Amrff bin HayAn (hamba sahaya Bani

Tamim) meriwayatkan kepada kami dari 'Ubaidah bin Humaid,

dari IbrAhim bin Muslim, dari Ab0 al-Ahwash, dari Abdullflh bin

Mas'fid bahwa Rasulullah Shallalldhu Alaihi wa Sallarn bersabda,

'sesungguhrya Allah memanggil seorang haruba pada Hari Kiamat,

m.engingatkannya dan menghitungnya, 'Engkau telah berdoa hepada-

Ku hari ini dan ini.' Dia menghitung dan dari yng Dia hitung adalah,

'Enghau berkata, 'Wahai AllAh nikahkan aku denganfulanah', engkau

sebutkan namanya, maka Kami telah menikahkan engkau denganryta.""

Diriwayatkan dari hadits Laits bin Sulaim, dari AbCr Barzah, dari

Abdullhh bin SalAm, ma(il, seperti itu pula.

Ibnu AbO ad-DunyA berkata, "IbrAhim bin Sa'id meriwayatkan

kepada kami dari Abdu al-WahAb bin Ath6', dari al-Fadhal bin

'tsA, dari Muhammad ibnul-Munkadir, dari JAbir bahwa Rasulullah

Shallalldhu jLlaihi wa Sallam bersabda, 'Sesungguhnita aib pasti

mendatangi seorang hamba pada Hari Kiamat hingga ia (aib) akan

berkata, 'Wahai Allah karena Engkau telah menentukan aku berada di

dalam neraka, maka permudahlah untukku atas apa yang aku dapati.'

Dan sesungguhryta ia tahu apa jtang ada di dalamnya, yaitu siksa yang

pedih)"

Pertanyaan Seputar Kenikmatan yang
Sudah Didapat di Dunia

Allah Ta'Ala berfirman,

,::r -Jri * );;ilI51
"Kemudian kamu pasti akan ditanyai pada hari itu tentang kenikmatan

L $ang kamu megah-megahkan di dunia itu)." (QS. at-TakAtsur[roe]:

il8)
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Dalam Shahih disebutkan bahwa ketika itu Rasulullah Shallalldhu

Alaihi wa Sallam makan bersama para sahabatnya di kebun

milik Ab0 al-Haitsam bin at-TaihAn. Mereka makan kambing

yang disembelih untuk beliau. Mereka juga makan kurma serta

minum air dari sana. Rasulullah bersabda, "Ini adalah sebagian

dari kenikmatan yang kalian akan ditanyai tentangnya." Maksudnya

adalah rasa syukur dan apa yang dilakukan untuk mensyukuri itu
semua. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadits, "Uraikanlah

makanan kalian dengan zikir kepada Allah dan shalat. Janganlah tidur
sete lahny a sehingga mengeraslah hati kalian."

Ibnu Ab0 ad-DunyA berkata, "Yfisuf bin MffsA mengabarkan

kepada kami dari Waki', dari SufyAn, dari al-Amasy, dari TsAbit

atau Abfr TsAbit bahwa seorang laki-laki masuk ke dalam masjid

di Damaskus seraya berkata, 'Ya Allah, jinakkanlah kebuasanku

dan kasihanilah kesendirianku, serta anugerahkan kepadaku

teman duduk yang shalih.' Ab0 ad-Dard6' yang mendengarnya

pun berkata, 'Jika engkau benar-benar jujua pastilah aku lebih

bahagia dengan ucapanmu melebihi dirimu. Aku telah mendengar

Rasulullah ShallailAhu i4laihi ua Sallam bersabda, 'Di antara

mereka ada yang menganiaya diri mereka sendiri." AbO ad-DardA'

mengatakan,'Taitu orang yang berbuat aniaya, lalu ia disiksa untuh

menebus itu dan itu adalah kesedihan dan kesusahan. Dan di antara

mereha ada yng pertenp;ahan, yang dihisab dengan perhitungan yang

mudah. Dan di antara mereka ada (pula) yang lebih dahulu mendapatkan

kebaikan, masuk surga dengan tanpa dihisab."'

Akan disebutkan hadits-hadits yang menjelaskan tentang orang-

orang yang masuk surga tanpa hisab dan berapa jumlahnya.

R
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Memaafkan Kesalahan Sesama Muslim Bakal

Menuai lstana di Surga

Abfi Ya'lfl berkata, "Mujflhid bin Mfisi meriwayatkan kebada kami

dari AbdullAh bin Bakia dari'Ubid al-Habthi, dari Sa'id bin Anas,

dari Anas, ia berkata,'Ketika Rasulullah Shallallilhu Alaihi wa S allam

duduk, kami melihatnya tertawa hingga terlihat gigi serinya. 'IJmar

berkata, Apakah yang membuat Anda tertawa wahai Rasulullah?'

Rasulullah Shatlalhhu i4laihi wa Sallam bersabda, 'Dua orang laki-

laki dari umatku berlutut di hadapan Allah Ta'Ala. Maka berkatalah

seorang dari keduanya, 'Wahai Tuhan, ambillah untukku piutang

ke z aliman dari s audaraku.' A llah berk ata,' Berik an piutang kez aliman

saudaramu!' Ia berkata, 'Wahai Tuhan, tidak tersisa sesuatu pun dari

kebaikanku.' Allah Ta'Ah berkata kepada orang yang meminta, Apa

yang engkau perbuat terhadap saudaramu, sementara tidak ada sesuatu

pun yang tersisa dari kebaikannlta?' Ia berkata, 'Supaya ia memikul

dosaku."

Maka banjirlah kedua mata Rasulullah karena tangis, kemudian

berkata, 'sungguh itu merupakan hari yng berat. Hari dimana

manusia membutuhkan seseorang untuk memikul dosa mereka. Maka

Allah berkata kepada orang itang memintq Angkatlah pandanganmu

dan lihatlah ke dalam surga!' Ia pun mengangkat hepalanya dan

berkata, 'Wahai Tuhan, aku melihat kota-kota dari perak dan istana-

istana dari emas berhiaskan mutiara. Untuk nabi yng manakah ini?

Untuk shiddtq lang mana ini? Untuk orang syahid yang mana ini?'

Allah berkata, 'Ini untuk orang yang memberikan harganya-' Ia berkata,

'Wahai Tuhan, lalu siapakah yang memiliki harga itu?' Allah berkata,

'Engkau memilikinya.' Ia berkata, 'Dengan apa u.tahai Tuhan?' Allah

berkata,' Dengan maafmu untuk saudararnu.'

Ia berkata, 'Wahai Tuhan, jika begitu aku memaaJkannla.' Allah Ta'Ah

berkata, Ambillah tangan saudaramu dan masukkan ia he surga-' Oleh

L sebab itu, bertakzaalah kalian kepada Allah dan perbaikilah hubungan

il

Rahasia Akhirat 639

di antara sesamarnu. Sesungguhnya Allah mendamaikan di antara

orang-orang yang beriman pada Hari Kiarnaf."" Sanadnya ghartb dan

kata-katanya pun ghartb, sementara dari segi maknanya hasan 'ajib

(sangat menakjubkan).

Al-Baihaqi meriwayatkan hadits dari Abdullth bin Bakar dari al-

Bukhiri. Ia mengatakan bahwa hadits Sa'id bin Anas dalam hal

al-M adhdlim tidak diikuti.

Kemudian al-Baihaqi mengeluarkannya dari hadits ZiyAd bin

Maim0n al-Bashri dari Anas, tnaffi seperti itu dan juga perlu

ditelaah lagi.

Telah menjadi saksi baginya apayang diriwayatkan oleh al-BukhAri

dalam Shahih-nya bahwa Rasulullah ShallailAhu i4laihi wa Sallam

bersabda, " Barangsiapa mengambil harta orang lain untuk mznunaikan

(hakrya), Allah akan menunaikannya sebagai pengganti dirinya. Dan

barangsiapa mengambil harta orang lain untuk merusahny4 maka Allah

akan merusak ia."

Ab0 DAwud ath-ThayAlasi meriwayatkan dari Abdu al*Qflhir

ibnus-Sari. Dan Abir Diwud serta Ibnu Mnjah meriwayatkan

dari haditsnya dari tbnu KinAnah, dari al-Abbds bin MardAs,

dari ayahnya dari kakeknya Abbds bin Mardis bahwa Rasulullah

Shallalldhu i4laihi wa Sallam berdoa untuk umatnya pada petang

hari di Arafah meminta pengampunan dan rahmat. Rasulullah

memperbanyak doa, maka Allih SubhLnahu uta Ta'Ala menjawab,

" Sesungguhnya Aku telah rnelakukannya, kecuali kezalimanyang terjadi

di antara mereka."

Rasulullah Shallallilhu j4laihi ua Sallam bersabda, "Wahai AilAh

sesungguhnya Engkau bisa untuk memberi pahala kebaikan kepada

orang yang teranialta dari perbuatan aniaya atasnya dan mengampuni

yng ini." Maka Allah tidak menjawab pada petang itu. Kemudian

pada pagi hari di Muzdalifah, Rasulullah kembali berdoa dan
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Allah menjawab, "Sesungguhnya Aku telah mengampuni mereka."

Rasulullah pun tersenyum dan berkatalah sebagian sahabat

kepadanya, "Wahai Rasulullah, Anda tersenyum di waktu yang
biasanya Anda tidak pernah tersenyum di dalamnya." Rasulullah

ShallallLhu )4laihi zaa Sallam bersabda, "Aku tersenyum dari musuh

Allah, Iblis. Sesungguhrya ia ketika tahu bahwa Allah telah menjawab

doaku. untuk umatku, ia berteriak dengan kesialan serta kebinasaan dan

bertaburanlah debu di atas kepalanjta."

Al-Baihaqi berkata, "Pengampunan ini bisa jadi setelah azab yang

menyentuh mereka, bisa jadi khusus untuk sebagian orang-orang

tertentu, dan bisa jadi umum untuk setiap orang."

Abff DAwud ath-ThayAlast berkata, "Shadaqah bin MusA

meriwayatkan kepada kami dari Abfi 'ImrAn al-Jauni, dari pais bin

Zaid atau Zaid btnQais, d ari h akim orang-orang Mesir Syuraih, d ari

Abdurrahm6n bin Abff Bakar Shiddiq bahwa Rasulullah ShallallAhu
j4laihi wa Sallam bersabda, 'Sesungguhnla Allah memanggil orang

yang mempunlai utang pada Hari Kiamat seraya berkata, 'Wahai anak

Adam, karena apa engkau menghilangkan hak-hak orang lain? Untuk

apa engkau menghilangkan hartanjta?' Maka ia berkata, 'Wahai Tuhan,

sesungguhn1a aku tidak merusak, melainkan aku terkena musibah" bisa

jadi banjir atau kebakaran.' Kemudian Allah berkata, Aku lebih berhak

memutuskan menggantikanmu hari ini.' Maka menanglah kebaikannya

atas kejahatannya dan diperintahkan untuknla masuk surga."'

Telah disebutkan dalam Shahih Muslim dari AbO Dzarr, dari
Rasulullah tentang seorang laki-laki yang Allah Ta'dla berkata,
"Perlihatkan kepadanla dosa-dosa kecilnya dan tinggalkan dosa

besarn1t" Kemudian Allah berkata kepadanya, 'Apakah engkau

mengingkari sesuatu dari ini?" Ia berkata, -Tidak." Ia pun takut dan

sedih apabila dosa-dosa besarnla akan dihadapkan pula kepadanya.

Maka Allah berkatq "Sesungguhnya Kami telah menggantihan tempat

keburukan dengan kebaikan." Ia berkata, "Wahai Tuha4 sesungguhryta

il
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aku telah melakukan dosa-dosa yang aku tidak melihatnya di sini."

Maka Rasulullah Shallalldhu l4laihi wa Sallam tertawa hingga

terlihat gigi gerahamnya.

Telah disebutkan dalam hadits yang diriwayatkan oleh AbdullAh

bin 'Umar mengenai hadits an-NajwA, "Allah mendekati seorang

hamba pada Hari Kiamat hingga ia meletahkan naungan-Nya atasryta

dan membuatryta mengakui dosa-dosanya. Ilingga ketika ia menlangka

bahwa dirinya telah binasa, Allah berkatq Aku telah menutupinya

untukmu di Dunia dan Aku mengampuninla untukmu hari ini.' Dan

diberikan kitab dengan tangan kanannlm."

Ibnu Ab0 ad-DunyA berkata, "HAr0n bin AbdullAh meriwayatkan

kepada kami dari SayyAr bin HAtim, dari Ja'far bin SulaimAn, dari

Abir 'ImrAn al-Jauni, dari AbCr Hurairah, ia berkata, 'Allah mendekat

kepada hamba pada Hari Kiamat maka Allah meletakkan naungan-Nya

atasnla untuk menutupi ia dari semua makhluk lain dan memberikan

kitabnya di dalam tabir itu sero)a berkata, 'Bacalah hitabmu, z.uahai

anak Adam!' Maka ia mendapati kebaikan dan memutihlah zaajahnla,

hatinya bahagia. Allah berkata, A?akah engkau tahu wahai hamba-

Ku?' Ia berkata, 'Iya, wahai Tuhan, aku tahu.' Dia berkata, Aku telah

menerimanya darimu.' Ia pun tersungkur dan bersujud.

Kemudian Allah berkata, Angkatlah kepalamu dan kembalilah kepada

kitabmu.' Maka ia mendapati kejahatan dan menghitamlah zaalahnya,

merasa malu dan badannya gemetar karenanya. Ia malu kepada

Tuhannya, yang tidak ada yang tahu selain Dia. Kemudian Allah

berkata, Apakah engkau tahu, ztahai hamba-Ku?' Ia berkata, 'Iya zuahai

Tuhanku, aku tahu.' Lalu Allah berkata, 'Sesungguhnjta Aku telah

me n gamp uniny a untu kmu.'

Di setiap berada di an,tara kebaikan yng diterima ia bersujud, pun di
setiap kejahatan yang diampuni ia luga bersujud. Tidak ada makhluk

641

yang melihat ia kecuali sujud itu hingga para makhluk saling berkata, 

ffi
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'Beruntunglah hamba iniyng tidak durhaka kepada Allah sama sekali.'

Dan mereka tidak tahu apayang ia temui di antara ia dan Allah Ta'dla

dari apa yang telah ia alami."'

Ibnu AbO ad-DunyA berkata, "Ibnu Ab0 YAsia 'Amir bin Nashr
mengatakan bahwa al-Walid bin Muslim meriwayatkan kepada

kami dari 'UtsmAn bin AbO al-'Atikah dan lainnya bahwa

barangsiapa diberikan kitab dengan tangan kanannya, maka telah

diberikan kepadanya kitab yang di dalamnya terdapat keburukan

sementara di luarnya adalah kebaikan. Maka dikatakan kepadanya,
'Bacalah kitabmu!' Ia pun membaca apa yang ada di dalarrrnya,

maka sedihlah ia dengan keburukan. Ketika ia membaca sampai

akhirnya, di sana ia membaca,'Keburukan-keburukanrnu ini telah

Aku tutupi di Dunia untukmu dan hari ini Aku mengampuninya.'

Para saksi dibuat iri hati karenanya. Atau dikatakan mereka

merasa iri dengan apa yang mereka baca pada penampakan luar
kitabnya yang hanya terdapat kebaikan-kebaikannya saja dan

mereka berkata, 'Orang ini bahagia.' Kemudian ia diperintahkan
untuk membaliknya serta membaca yang ada di luarnya, maka

Allah mengganti apa yang sebelumnya terdapat di dalam, yaitu
keburukan-keburukannya menjadi kebaikan-kebaikan. Di saat itu
ia berkata kepada orang-orang,

'4 \rl7i ii\; 3*" -a:.,<,a ,f,,K i;ri ; JG
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'Adapun orang-orang yang diberikan kepadanya kitabnya dari sebelah

kanannye Maka dia berkata: 'Ambillah, Bacalah kitabku (i"0".
Sesungguhnya aku yakin bahuta sesungguhnya aku akan menemui hisab

terhadap diriku; (QS. al-Haqqah [os]: re-zo).

Rahasla Akhrrat

Sementara orang yang diberikan kitab dari belakang punggungnya,

ia mengambilnya dengan tangan kiri. Kemudian dikatakan,'Bacalah

kitabmu!' Maka ia membaca kitabnya yang di dalamnya terdapat

kebaikan, sementara di luar terdapat keburukan-keburukannya.

Orang-orang pun membacanya dan mereka berkata, 'Orang

ini binasa.' Apabila ia membaca sampai akhir dari kebaikan-

kebaikannya, dikatakan kepadanya,'Ini kebaikan-kebaikanmu dan

telah Aku tolak.' Kemudian ia diperintah untuk membaliknya dan

membaca keburukan-keburukannya hingga akhir. Maka ketika itu

ia berkata kepada orang-orang,

.l
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'Adapun orang lang diberikan kepadanya kitabnya dari sebelah kirinya,

Maka dia berkata: "Wahai alangkah baiknya kiranya tidak diberikan

kepadaku kitabku (*l".Dan aku tidak rnengetahui apa hisab terhadap

diriku. Wahai kiranya kematian itulah lang rlenyelesaikan segala

sesuatu. Hartaku sekali-hali tidak memberi manfaat kepadaku."' (QS.

al-Hffqqah [os]: 25-28)

Ibnu Abfi ad-DunyA berkata,'Ali ibnul-Ja'du dari al-Mubflrak bin

tradhAlah, dari al-Hasan bahwa Rasulullah Shallalhhu Alaihi zaa

Sallam bersabda, 'Pada Hari Kiamat anak Adam didatang seolah-

seolah ia adalah anak kambing. Maka Tuhan berkata kepadanya,

'Mana yang telah Ahu anugerahkan kepadamu? Mana yang telah

engkau miliki? Mana yang telah Aku berikan?' Ia berkata, 'Tuhan, telah

aku kelola, aku kumpulkary aku inaestasikan, dan aku tinggalhan lebih

baryak dari sebelumnya.' Allah berkata, Apa yang telah engkau bazaa

7
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An-Nihdyatu fr al-Fitdni wa al-Mal6himi

darinya?' Maka ia melihat dan tidak menemukan sesuatu. Dan Allah
tidak ruemeriksa lagi setelahny a."'

Hamzah ibnul-AbbAs meriwayatkan dari Abdullflh bin 'UtsmAn

ibnul-MubArak, dari Ism6'il bin Muslim, dari aI-Hasan dan

patAdah, dari Anas bin MAlik dari Rasulullah Shallalhhu Alaihi wa

Sallam hadits seperti ini dan ada tambah an, "Ia berkata, ' Ta Alldla
kembalikan aku agar aku bazua senluanla kepada-Mu."' Maka ketika
hamba itu tidak bisa mengajukan sesuatu, ia pun dibawa ke neraka.

Kemudian dinukil dari jalan Yazid ar-RaqAsyi dari Anas dari Nabi
Shallalldhu i4laihi wa Sallam seperti itu.

Allah Ta'dla telah berfirman,

tS Gi't v,r:,;+ 
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"Dan Sesungguhnya kamu datang kepada kami sendiri-sendiri

sebagaimana kamu kami ciptakan pada mulanya, dan hamu tinggalkan

di belakangmu (di dunia) apa yng Telah kami karuniakan kepadamu;

dan kami tiada melihat besertamu pemberi syafa'at yang kamu anggap

bahwa mereka itu sekutu-sekutu Tuhan di antara kamu. sungguh Telah

terputuslah (pertalian) antara kamu dan Telah knyap daripada kamu

apa jtang dahulu kamu anggap (sebagai sekutu Allah)." (QS. al-ArfAm

[e]: s+)

Dalam Shahih Muslim disebutkan bahwa Rasulullah Shallalhhu
i4laihi ua Sallam bersabda, " Anak Adam berkata, 'Hartaku, hartaku.'

Tidaklah engkau miliki kecuali apa yang telah engkau makan dan engkau

,6 t?'-. -r'u fn2r
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Rahasia Akhirat

habiskan, atau apa lang telah engkau pakai dan menjadikannjta usang.

Juga apa yang telah engkau sedekahkan dan engkau lupakan. Dan apa-

apa jtang selain itu akan pergi dan ditinggalkan untuk orang lain."

Allah Ta'dlaberfirman,

i-!r -rl i;{;; oi.S(ir rJj :'U -<ni J*
"Dia mengatakan, Aku telah menghabiskan harta yang banyak.' Apakah

ia menyangka bahwa tiada seorang pun yang melihatnya." (QS. al-

Balad [so]: o-7)

Ibnu Ab0 ad-DunyA berkata, "Syuraih bin YCrnus meriwayatkan

kepada kami dari Saif bin Muhammad, anak laki-laki saudara

wanita Sufyfln ats-Tsauri, dari Laits bin Abir Sulaim, dari Adi bin

Adi, dari ash-Shandbuhi, dari Mu'Adz bin Jabal bahwa Rasulullah

ShallallLhu i4laihi wa Sallambersabda, 'Tidaklah tclapak kaki seorang

hamba pada Hari Kiam.at bergeser hingga ditanya akan em.pat hal,laitu

umurny a dihabiskan dimana,j asadny a menj adi usang untuk ap a, ilmunl a

apa jtang sudah ia amalkan darinya, dan hartaryta dari mana didapat

dan kemana dibelanjakaz."' Diriwayatkan pula dari Abff Dzarr yang

hampir serupa dengan ini. Hanya Allah Yang Mahatahu.

Ibnu Ab0 ad-DunyA berkata, "Syuraih bin Yirnus meriwayatkan

kepada kami dari al-Walid bin Muslim, dari al-Mansh0r bin

Atiq, dari MakhCrl bahwa Rasulullah ShallailAhu i4laihi wa Sallam

bersabda, 'Wahai 'Uwaimir, zaahai Ab'fi Dardd'... bagaimana jika

dikatakan kepada kalian pada Hari Kiamat, A?akah engkau alim atau

jahil?' Jika engkau katakary Aku alim.' Maka dikatakan, Apa yang

telah engkau amalkan dari ilmumu?' Dan apabila engkau berkata, Aku

jahil.' Dikatakan, 'Lalu apa alasanmu atas kelahilanmu? Tidakkah

engkau belajar?|"' Telah diriwayatkan dari jalan lain secara mauqff{,

sampai di AbO DardA'. Hanya Allah Yang Mahatahu.
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+6 An-Nih6yatu fi al-Fit6ni wa al-Mal6himi

ImAm al-BukhAri berkata dalam Bab 'Manusia dipanggil beserta

nama ayahnya' kemudian menyebutkan hadits AbdullAh bin
'Umar bahwa Rasulullah Shallalldhu i4laihi zaa Sallam bersabda,

" setiap pengkhianat diangkatkan sebuah bendera pada Hari Kiamat di

belahangnjta (anusnya) dan dikatakan, 'Ini adalah pengkhianatfulan

anakfulan."'

Abfi Bakar bin Ab0 ad-DunyA berkata, 'Ali ibnul-Ja'du dan

Muhammad bin Baktr meriwayatkan kepada kami dari Husyaim,

dari DAwud bin Amr0, dari AbdullAh bin Ab0 Zakarryi, dari Abff

ad-Dard A' bahwa Ras ulullah S hallalldhu A laihi uta I allambers abd a,

' Sesungguhnya kalian pada Hari Kiamat dipanggil dengan nama kalian

dan nama bapak kaliary maka baguskanlah nanla-nanla kalian."'

Al-Bazzdr berkata, 'Ali ibnul-Mundzir meriwayatkan kepada kami

dari Muhammad bin Fudhail, dari ayahnya, dari HAzim, dari AbCr

Hurairah bahwa Rasulullah ShallailAhu Hl"aihi usa Sallam bersabda,

'Bumi meruuntahkan isi hatiryta. Maka seorang pencuri melintas

seraya berkata, 'Di sini tanganku dipotong' Lalu didatangkan seorang

pembunul4 ia berkatq 'Di sini aku membunuh.' Dan didatangkan

seorang lang memutuskan tali persaudaraan dan berkata, 'Di sini aku

memutuskan persaudaraanku.' Kemudian ntereka memanggilnya dan

mereka tidak mengambil apa-apa darinya."

Pada Saat Wajah-wajah Memutih atau Menghitam

Allah Ta'dlaberfirman,
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,,Pada hari lang di waktu itu ada muka yng putih berseri dan ada

pula muka lang hitam murarn. Adapun orang-orangyang hitam rnurarn

mukanya (kepada mereka dikatakan),'Kenapa kamu kaftr sesudah kamu

beriman?l Karena itu, rasakanlah azab disebabkan oleh kekafiranmu

itu.' Adapun orang-orang )ang putih berseri mukanya, maka mereka

berada dalam rahmat Allah (surga); mereka kehal di dalamnya." (QS.

AIi'Imran [s]: roo-roz)
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,,wajatL-wajah (orang-orang mukmtn) pada hari itu bersert-sert.

Kepad.a Tuhannlalah mereka m.elihat. Dan wajah-wajah (orang kafir)

pada hari itu muram" mereka yakin bahwa akan ditimlakan kepadanya

malapetaka yang amat dahsyat!' (QS. al-Qiyimah [75]: c2'25)
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,,Banyak muka pada hari itu berseri-seri, tertawa dan gembira ria, dan

banyak(puk)mukapadahariitutertutupdebu,danditutuplagioleh

kegelapan. Mereka itulah orang-orang kafir lagt durhaka;' (QS' Abasa

[so]: 38-42\

b4t

,l--,c o.l

t" wu!
T;s\

lll.toF)



I An-Nihayatu fr al-Fitani wa al-MalShimi Rahasia Akhirat 649

'(Ingatlah) suatu hari (yang di hari itu) Kami panggil tiap umat dengan

pemimpinnya. Barangsiapa lang diberihan kitab amalannjta di tangan

kanannya maka mereka ini akan membaca kitabnya itu, dan mereka tidak

diania1a sedikitpun. Dan barangsiapa yang buta (hatinya) di dunia ini,

niscaya di akhirat (nanti) ia akan lebih buta (pula) dan lebih tersesat

dari jalan (yang benar) " (QS. al-Isrff' Itz]: 7r-72)

Rasulullah Shallalldhu Alaihi wa Sallam bersabda, "Dipanggilah

orang terakhir dari mereka dan kitabnjta diberikan dengan tangan

kanan dan mengulur ke tubuhnya, maka wajahnya pun memutih dan

di atas kepalanya diletakkan sebuah mahkota terbuat dari mutiara yang

berkilau-kilau. Ia pun kembali kepada teman-temannya dan mereka

melihat ia dari kejauhan seraja berkata, Allah datangkan kami dengan

orang ini dan berkahilah kami karenanya.' Ia pun datang dan berkata,

'Bergembiralah, karena sesungguhryta untuk setiap orang dari kalian

juga seperti ini.'

Sedangkan orang kafir zrajahnya berubah menjadi hitam dan mengulur

ke badannjta. Teman-temannya melihat ia seraya berkata, 'Kami

berlindung kepada Allah dari orang ini atau dari kejahatan ini. Ta

Allah,jangan Engkau datangkan ia kepada kami.' Maka ia mendatangi

mereka dan mereka berkata, 'Ta Allah, hinakan ia.' Ia pun berkata,

Allah menlauhkan kalian. Karena sesungguhn1a untuk setiap orang dari

kalian juga seperti ini."' Al-Ht,fizh Abir Bakar al-Bazzdr kemudian

berkata, "Kami tidak mengetahui kecuali dari isnad ini."

Abfi Bakar bin Ab0 ad-DunyA meriwayatkannya dari al-AbbAs bin

Muhammad, dari'Ubaidillah bin M0si al-Abasi.

Ibnu Abir ad-Dunyd meriwayatkan dari sebagian salaf, ia adalah

al-Hasan al-Bashri. Ia mengatakan bahwa apabila Allah 'lh'dlu

berkata kepada seorang hamba, "Peganglah ia lalu belengguluh
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'Bagi orang-orang yang berbuat baik, ada pahala yang terbaik (surga)

dan tambahannja. Dan ntuka mereka tidak dttutupi debu hitam dan

tidak (pula) kehinaan. Mereka itulah penghuni surga, mereka kekal di

dalamnya. Dan orang-orang lang mengerjakan kejahatan (mendapat)

balasan yang setimpal dan mereka ditutupi kehinaan. Tidak ada bagi

mereka seorang pelindung pun dari (azab) Allah, seakan-akan muka

mereka drtutupi dengan kepingan-kepingan rualnm lang gelap gulita.

Mereka ttulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya." (QS.

Y0nus [to]: 26-27)

Al-HAfizh Abff Bakar al-Bazzdr mengatakan bahwa Muhammad bin

Ma'mar dan Muhammad bin 'Utsmin bin KarAmah meriwayatkan

dari 'UbaidillAh bin M0sA, dari IsrA'il, dari as-Suddi dari ayahnya,

dari Ab0 Hurairah, dari Rasulullah Shallallhhu i4laihi zaa Sallam

mengenai firman Allah Ta'dla,
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An-NihAyatu fr al-Fit6ni wa al-Mal6himi

tangannya ke lehernya (pS. al-Haqqah [oS]: 3o)", maka tujuh puluh
ribu malaikat segera mendatanginya dan mengikatnya dengan

rantai yang masuk dari mulut dan keluar dari anusnya. Kemudian

menyusunnya dengan rantai sebagaimana menguntai mutiara
dengan benang lalu dibenamkan ke dalam neraka sekali celupan,

maka keluarlah ia berupa tulang-belulang. Kemudian tulang-tulang
itu dilemparkan kembali ke dalam neraka, kemudian dikembalikan

dalam keadaan segar bugar.

Sebagian mereka mengatakan bahwa ketika Allah Ta'dla berkata,
"Peganglah ia", maka malaikat segera datang dalam jumlah lebih
banyak dari Rabi'ah dan Mudhar.

Diriwayatkan dari Ma'mar bin Sulaimdn dari ayahnya bahwa ia
berkata, "Tidaklah tersisa suatu apa pun kecuali kecamannya.

Maka ia berkata, 'Tidakkah engkau kasihan padaku?' Maka
malaikat berkata, 'Bagaimana aku kasihan kepadamu sedang Zat
Yang paling pengasih di antara semua yang pengasih pun tidak
kasihan kepadamu?!"'

Ibnu Mdjah berkata dalam kitab ar-RaqA'iq dari buku Sunan-

nya, Bab Apa yang Ada dari Rahmat Allah Ta'Ah pada Hari
Kiamat, 'Ab0 Bakar bin AbCr Syaibah meriwayatkan kepada kami
dari Yazid bin HArOn, dari Abdu al-Malik, dari AthA', dari Abff
Hurairah bahwa Rasulullah Shallalldhu )4laihi zaa Sallam bersabda,
'Sesungguhrya AilAh memiliki seratus rahmat yang satu bagian dari
semua itu merupakan kasih salang lang ada di antara senlua makhluk,

yang dengannya mereka saling berkasih sayang. Dengannya pula seekor

binatang buas mengasihi anak-anaknya. Sementara sembilan puluh

sembilan lainrya untuk mengasihi hamba-hamba-Nya pada Hari
Kiamat kelak."'

Diriwayatkan oleh Muslim dari Muhammad bin AbdullAh bin
Namir dari ayahnya, dari Abdu al-Malik bin SulaimAn, dari Atha'
bin Abfi RabAh, dari Ab0 Hurairah, dari Nabi Shallalldhu Alaihi wa

Rahasia Akhirat

Sallam.

Imim al-BukhAri berkata, "putaibah bin Sa'id meriwayatkan kepada

kami dari Abfi Hurairah bahwa ia mendengar Rasulull ah Shallalldhu

i4laihi uta Sallam bersabda, 'Sesungguhnya Allah menciptakan rahmat

pada hari penciptaannya sebanyak seratus rahmat sementara di dalam

genggam-N1a ada sembilan puluh sembilan rahmat dan mengirimkan

untuk seluruh makhluk-Nya satu rahmat. Seandainya orang kafir

mengetahui rahmat yang ada pada Allah, pastilah mereka tidak putus

asa akan surga. Dan seandainya seorang mukmin mengetahui seluruh

azab yang ada pada Allab tidaklah ia merasa aman dari neraka."' A7-

Bukh0ri sendirian dalam meriwayatkannya dari arah ini.

Kemudian Ibnu MAjah berkata,'Ab0 Karib dan Ahmad bin SinAn

meriwayatkan kepada kami dari AbO Mu'Awiyah, dari al-Amasy,

dari AbO Shalih, dari AbCr Sa'id bahwa Rasulullah ShallallAhu

i{laihi wa Sallam bersabda, 'Pada hari penciptaan langit dan Bumi

Allah menciptakan seratus rahmat dan rueletakkan satu rahmat di
Bumi yang dengannla seorang ibu mengosihi anaknya dan sebagian

binatang dengan sebagian burung. Dan mengakhirkan sembilan puluh

sembilan lainnya di Hari Kiamat. A?abila datang Hari Kiamat, Allah

menyempurnakannya rahmat ini." Ibnu MAjah sendirian dalam

meriwayatkannya. Hadits ini di atas syarat Shahihain. Dari jalan

Abir Hurairah disebutkan bahwa Allah menuliskan sebuah kitab

pada hari penciptaan langit dan bumi, "Sesungguhnya rahmat-Ku

mengalahkan kemarahan-Ki', sementara riwayat lain menyebutkan,
"Lebih dulu dari kemarahanku."

Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa ia terletak di sisinya di

atas Arasy. Allah Ta'dla telah berfirman,

b
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An-Nih6yatu fr al-Fit6ni wa al-MalShimi

Cil},ij 3*
"A?abila orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami itu datang

kepadamu, Maka Katakanlah: "Salaamun alaikum. Tuhanmu Telah

menetapkan atas Diri-Nya kasih salang, (yaitu) bahzuasanya barang

siapa yng berbuat kejahatan di antara kamu lantaran kejahilary

Kemudian ia bertaubat setelah mengerjakannla dan mengadakan

perbaika4 Maka Sesungguhnla Allah Maha Pengampun lagi Maha

Penyajtangl' (QS. al-An ffm [e]: 5+)
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"Dan tetapkanlah untuh kanri kebajikan di dunia Ini dan di akhirat;

S e sungguhny a kami kembali (bertaubat) kep ada Engkau. A llah berfirrnan:

"9iksa-Ku akan Kutimpakan kepada siapa yang Aku kehendaki dan

rahmat-Ku meliputi segala sesuatu. Maka akan Aku tetapkan rahmat-

Ku untuk orang-orang yang bertakwa, lang menunaikan zakat dan

orang-orang yang beriman kepada ajtat-ayat kami." (QS. al-Arflf

[7]: t56).

Kemudian Ibnu MAjah menyebutkan hadits Ibnu Abir Mulkiyah

dari Mu'Adz, "la berkata, 'Apakah engkau tahu apa hak Allah

atas hamba-hamba-Nya?' Supaya menyembah-Nya dan tidak

menyekutukan-Nya dengan suatu apa pun. Kemudian ia berkata,

Apakah kalian tahu apa hak hamba atas Allah jika mereka telah

melakukan itu?'Hendaklah Allah tidak menyiksa mereka."
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Hadits terdapat dalam Shahih al-BukhAri dari al-Aswad bin HilAl

dan Anas bin M6lik, dari Mu'Adz.

Ibnu MAjah berkata, 'Abir Bakar bin Abfi Syaibah rneriwayatkan

kepada kami dari Zain ibnul-Hubdb, dari Sahil bin Abdullih
saudara lakiJaki Hazim al-Qitha'i, dari TsAbit al-BanAni, dari Anas

bin MAlik bahwa Rasulullah Shallalhhu )4laihi zpa Sallam membaca

ayat ini,

Si, u'fii U^i;''^\,i;,s-of lt trfi. G,
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'Dan mereha tidak akan ntengarnbil pelajaran daripadanya kecuali (jika)

Allah menghendakinya. dia (Allah) adalah Tuhan yang patut (kita)

bertakwa kepada-Njta dan berhah memberi ampun.'(QS. al-Mudatsir

l7+)z 50.)

Lalu beliau bersabda, "Allah berkatq Aku berhah untuk kalian

bertakwa kepada-Ku, maka janganlah membuat Tuhan lain bersama-

Ku. Barangsiapa bertakwa drngan tidak membuat Tuhan lain selain

Aku rnaka Aku berhak mengampuniryta."'

Ibnu MAjah berkata, "HisyAm bin AmAr meriwayatkan kepada kami

dari IbrAhim bin Ayan, dari IsmA'il bin YahyA asy-Syaibdni, dari

AbdullAh bin 'Umar bin Hafshin, dari NAfi' bin 'Umar, ia berkata,

'Ketika itu kami bersama Rasulullah ShallailAhu )4laihi wa Sallam

di salah satu peperangan-peperangannya, maka beliau melintasi

suatu kaum. Mereka berkata, 'Kami adalah orang-orang muslim.'

Dan seorang wanita menyalakan tungku sedang anak laki-lakinya

bersamanya. Maka ketika tungku itu menyala dan meninggi ia pun

menjauh bersama anaknya.
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Kemudian ia mendatangi Nabi Shallalldhu i4laihi ua Sallam dan

berkata, Anda Rasulullah?' Beliau berkata, 'Ilo.' Wanita itu
berkata, 'Demi ayah dan ibuku, bukankah Allah paling pengasih

di antara semua pengasih?' Rasulullah menjawab, 'Tentu.'Wanita

itu berkata,'Bukankah Allah lebih pengasih kepada hamba-hamba-

Nya daripada seorang ibu mengasihi anaknya?' Rasulullah berkata,

'Tentu.' Wanita itu kembali berkata, 'Sesungguhnya seorang ibu

tidak melempar anaknya ke dalam api.' Rasulullah pun tertegun

dan menangis kemudian mengangkat kepala kepadanya seraya

berkata,'Sesungguhnya Allah tidak menyiksa hamba-hamba-Nya

kecuali orang lang durhaka lagt mzlampaui batas yang mendurhakai

Allah dan enggan untuk mengucapkan tidak ada Tuhan selain Allah."'

Terdapat sanad yang dhaif serta kandungannya mengandung hal

ghartb.

Sementara Allah Ta'dla telah berfirman,

. -l.t I -,.

Gl,*F-xil Y! l{:l,i"j

"Tidak ada yang masuk ke dalamnya kecuali orang jang paling celaka,

yang mendustakan (kebenaran) dan (berpaling) dari iman;' (QS. al-
Lail [sz]: r5-r6)

gl i;; ak #3qgrr .L "t: o* Yt

"Dan ia tidak mau membenarkan (Rasul dan a-Qur'an) dan tidak mau

mzngerjakan shalat, tetapi ia mendustakan (Rasul) dan berpaling (dari
kebenaran);' (QS. al-Qiyflmah [zr]: 3r-82)

t. 6. iz

€) Jrr os 6:{r Y
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Riwayat dari Abi Hurairah

Imtm al-BukhAri berkata, 'Ahmad bin Syabib bin Sa'id al-Hinthi

berkata, Ayahku meriwayatkan kepadaku dari Yttnus, dari lbnu

SyihAb, dari Sa'id ibnul-Musayyab, dari Abfi Hurairah bahwa

Rasulullah Shallalldhu i4laihi wa Sallam bersabda, 'Sekelompok dari

sahabat-sahabatku tertolak pada Hari Kiamat ruaka mereka berada di

sekitar al-Haudh (trkyo) Aku pun berkata, 'Wahai Tuhan, sahabat-

sahabatku.' Allah berkata, 'Sesungguhnya engkau tidak tahu apa yang

mereka perbuat setelahmu. Sesungguhnya mereka benar-benar telah

kembali kepada apa yang ada pada mereka sebelumnya."'

Syu'aib berkata bahwa az-Zuhri meriwayatkan dari Abfi Hurairah

bahwa Rasulullah Shallallilhu Alaihi wa Sallam bersabda, "Maka

mereka dibawa." sementara Aqil berkata, "Maka mereka tampak."

Az-Zubaidl meriwayatkan dari Muhammad bin Ali, dari AbdullAh

bin Ab0 RAfi', dari AbCr Hurairah, dari Rasulullah. Semuanya ini

merupakan tanggapan dan saya belum mendapati seseorang yang

keberatan dengan sesuatu dalam sanad dari arah ini dari Ab0

Hurairah.

Hanya saja al-BukhAri setelah itu berkata, 'Ahmad bin Shahh

meriwayatkan kepada kami dari Ibnu Wahab, dari Y0nus, dari

Ibnu Syihflb, dari Ibnu al-Musayyab bahwa Rasulullah Shallalldhu

)4laihi tpa Sallam bersabda, 'Maka mereka tam.pak darinya dan aku

berhata, 'Wahai Tuhan, mereka sahabat-sahabatku.' Maka Allah berkata,

'sesungguhnya enghau tidak tahu apa yang mereka perbuat setelahmu.

Sesungguhnya mereka benar-benar telah kembali kepada apa yng ada

p ada mere k a s e be lumny a." "

Ibnu Abir ad-DunyA berkata, "Ya'q0b bin 'Ubaid dan lainnya

meriwayatkan kepadaku dari SulaimAn bin Harb, dari Himid bin

Zaid, dart Kultsirm, ImAm masjid Bani Qusyairi dari al-Fadhal bin

'isA, dari Muhammad ibnul-Munkadir, dari Abfl Hurairah bahwa

Rasulullah ShallallLhu Alaihi zva Sallam bersabda, 'Seolah-olah aku
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bersama halian baru saja keluar dari al-Haudh (telaga). Bertemulah
seorang laki-laki dengan laki-laki yang lain seraja berkata, )4pakah
engkau telah minum?' Ia berkata, 'Iya.' Kemudian bertemurah seorang

laki-laki dengan laki-laki lain dan bertanya, )4pakah engkau telah
minum?' Ia menjazaab, 'Tidak.' Dan ia pun menjadi haus.',

Riwayat dari Asm6' binti Abfi Bakar

Imam al-Bukhari berkata, "sa'id bin AbO Maryam meriwayatkan
kepadaku dari Ndfi', dari Ibnu'Umar, dari Ibnu AbO Mulkiyah, dari
AsmA' binti Ab0 Bakar ash-Shiddiq. AsmA' meriwayatkan bahwa
Rasulullah shallalldhu i4laihi wa sallam bersabda, 'sesungguhnya

aku sedang di atas al-Haudh sam.pai aku melihat siapa di antara kalian
yng dikembalikan kepadaku dan akan diambillah orang-orang banyak
di bawahku. Maka aku berkata, 'wahai ruhan, mereka adarah bagian
dariku dan umatku.' Maka dikatakan, Apakah engkau merasakan apa
yng telah mereka perbuat setelahmu? Demi Ailah, tidakrah mereka

memasuki utaktu malam melainkan telah kembali kepada apa yng
mere ka ada sebelumny a."'

Ibnu Abff Mulkiah pun berkata, "ya Allah, sesungguhnya kami
berlindung kepada-Mu (dari semua itu)."

Allah Lebih Pengasih kepada para Hamba
daripada Seorang lbu kepada Anaknya

ImAm al-BukhAri berkata, "Sa'id bin Abfi Maryam meriwayatkan
kepada kami dari Abff GhasAn, dari Zaidbin Aslam, dari ayahnya
dari 'umar ibnul-Khaththab bahwa Rasulullah r,enrasuki Saba.

Ketika itu ada seorang wanita yang apabila ia bertemu seorang
bocah di Sabd, ia mengambilnya kemudian menempelkan di
perutnya dan menyusuinya. Rasulullah kemudian berkata, ,,Apakah
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kalian berpendapat utanita ini akan sampai hati melempar anaknya ke

dalam aprt" Para sahabat menjawab, "Tidak. Ia tidak akan sanggup

melemparnya." Rasulullah berkata, "Dan Allah lebih perya1ang

kepada hamba-hamba-Nya daripada kasih sayang wanita ini hepada

anaknya." Diriwayatkan oleh Muslim dari Hasan al-Hilwini dan

Muhammad bin Sahal bin Askar, mereka berdua meriwayatkan

dari Sa'id bin Ab0 Maryam, dari AbO GhasAn Muhammad bin

Mutharif.

Dalam riwayat lain disebutkan, "Allah lebih pengasih terhadap

hamba-hamba-Nya daripada wanita ini kepada anaknya."

Kemudiaa Ibnu MAjah berkata, 'AI-AbbAs ibnul-Walid ad-

Dimisyqi meriwayatkan kepada kami dari Amr0 bin Hdsyim, dari
Ibnu Luhai'ah, dari Abdu Rabuh, dari Sa'id al-Maqbari, dari Ab0

Hurairah bahwa Rasulullah Shallalld.hu ) laihi zaa Sallam bersabda,
'Tidaklah masuk neraka kecuali syaqi (orang yng celaka)' Dikatakan,
'Siapakah syaqi ituP' Rasulullah berkata, 'Orangyang tidak melakukan

ketaatan hepada Allah dan tidak pula meninggalkan ntaksiat kepada-

Nyo."'Sanadnya dhaif,

Dalam Shahih Muslim disebutkan hadits Abff Burdah bin AbO

MOsA dari ayahnya, Rasulullah Shallalldhu Alaihi wa Sallam

bersabda, "Ketika datang Hari Kiamat Allah mendorong kepada setiap

muslirn seorang Tahudi atau Nasrani seraya berkata, 'Ini tebusanmu

dari neraka."' Dalam riwayat lain disebutkan,"Tidaklah mati seorang

muslim kecuali Allah memasukkan pada tempatryta di neraka seorang

Tahudi atau Nasrani." Maka'Umar bin Abdu aljLziz meminta

Abir Burdah agar bersumpah demi Allah yang tidak ada Tuhan

selain Dia sebanyak tiga kali bahwa ayahnya meriwayatkan ini
dari Rasulullah Shallalhhu Alaihi wa Sallam dan Ab0 Burdah pun

bersumpah.

Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Muslim juga disebutkan

bahwa Rasulullah Shallallilhu j4laihi zta Sallam bersabda, "Orang-
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orang dari kaum muslimin datang pada Hari Kiamat dengan dosa-dosa

sebesar gunung, maka Allah mengampuni mereka dan meletakkan dosa-

dosa itu atas orang-orang Tahudi dan Nasrani."

Ibnu MAjah berkata, "JabArah ibnul-Mughlas meriwayatkan kepada

kami dari Abdu al-AlA bin Abir al-MusAwar, dari Abff Burdah dari

ayahnya bahwa Rasulullah ShallailAhu i4laihi wa Sallam bersabda,

'Ketika Allah mengumpulkan seluruh makhluk pada Hari Kiamat,

dikumandangkan untuk umat Muhammad supaya bersujud, maka mereka

pun bersujud kepada-Nya. Sujud yang panjang. Kemudian dikatakan,

Angkatlah kepala kaliary karena Kami telah menjadikan jumlah kalian

sebagai tebusan kalian dari neraka."'

Ath-ThabrAni berkata, "Muhammad bin'Utsmfln bin Abff Syaibah

meriwayatkan kepada kami dari Muhammad bin YCrnus, dari Sa'ad

AbO AidAn asy-SyaibAni, dari HimAd bin Ab0 SulaimAn, dari

IbrAhim, dari Shalah bin Zufr, dari Hudzaifah bahwa Rasulullah

Shallalhhu Alaihi wa Sallam bersabda, 'Demi Zat yangjizaaku berada

dalam genggam.an-Nyq pastilah masuk surga seorang pendosa dalam

agamanja dan seorang yang bodoh dalam penghidupannya. Demi Zat

yangjiutaku berada dalam genggaman-N1a, pastilah masuk surga orang

yng telah disengat api karena dosanya. Dan, demi Zat yng jizaaku

berada dalam genggaman-Nya pastilah Allah memberi ampunan pada

Hari Kiamat, sebuah anl?unan lang membuat lblis mzngangkat-angkat

tangannjta berharap bis a mendap atkanny a."'

Yang Masuk Surga dari Umat Muhammad
Tanpa Dihis6b

ImAm al*BukhAri berkata, "ImrAn bin Masirah meriwayatkan

kepada kami dari Ibnu tradhal, dari Hushain, dari Asid bin Zatd,

dari Husyaim, dari Hushain, ia mengatakan, 'Ketika itu aku bersama

il
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Sa'id bin Jubair, ia berkata bahwa Ibnu AbbAs meriwayatkan

kepadanya bahwa sesungguhnya Rasulullah shallailahu Alaihi uta

Sallam bersabda, 'Ditampakhan kepadaku umat-umat maka seorang

nabi melintas dan bersamanya sekelom.pok umat. Kemudian seorang nabi

melintas dan bersamanjta sekelompok orang. Lalu seorang nabi melintas

dan bersamanya sepuluh orang. Seorang nabi melintas dan bersamanya

lima orang. Dan, ada seorang nabi sendirian.

Maka aku pun melihat dan mendapati baryak orang. Aku pun berkata,

'Wahai Jibril, benarkah mereka adalah umatku?' Jibrtl berkatq 'Bukan.

Tetapi tihatlah di ufuk!' Maka aku pun mzndapati banyak orang. Jibrtl

berkatq 'Mereka adalah umatmu dan mereka adalah tujuh puluh ribu

yang maju tanpa dihisab dan tidak pula disiksa.' Aku pun berkata,

'Karena apa?' Jibrtl berkatq 'Mereka tidah pernah berobat dengan besi

yang dipanaskan, tidak minta diruqyah" tidak ber-tathayur, dan mereka

bertautakal kepada Tuhan."

Maka berdirilah 'UkAsyah bin Muhshan dan berkata, 'Berdoalah

kepadaAllah supayamenjadikan aku bagian dari mereka.' Rasulullah

berkata, 'Ta Attah jadikanlah ia bagian dari nureka.' Kemudian

seorang laki-laki lain berdiri dan berkata, 'Berdoalah kepada Allah

supaya menjadikan aku bagian dari mereka.' Rasulullah berkata,

' U kisyah telah mendahuluimu."'

Diriwayatkan oleh Muslim dari Sa'id bin Mansh0r, dari Husyaim

serupa dengan itu hanya saja lebih panjang daripada ini.

Kemudian al-BukhAri dan Muslim jrgu menyebutkan dari

jalan YCrnus, dari az-Zuhri, dari Sa'id, dari Ab0 Hurairah, dari

Nabi Shallatldhu Alaihi ua Sallam seperti itu pula. Di dalamnya

disebutkan bahwa kemudian seorang laki-laki dari AnshAr

berdiri dan berkata, "Berdoalah kepada Allah supaya menjadikan

aku begian dari mereka." Rasulullah pun berkata, "Uhdsi'ah telah

mendahuluimu."
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ImAm Ahmad berkata, "YahyA bin Ab0 Bakir meriwayatkan kepada

kami dari Zuhair bin Muhammad, dari Suhail bin Ab0 ShAlih dari
ayahnya, dari Abff Hurairah bahwa Rasulullah Shallallilhu Alaihi
uta Sallambersabda, 'Aku meminta kepada Tuhanku Tang Mahamulia.

Maka Dia menjanlikan aku bahua tuJuh puluh ribu dari umatku dalam

rupa bulan saat malam purnama. Aku pun minta tambah dan Allah
menambah untukku dalam setiap seribu sebarytak tujuh puluh ribu. Aku
pun berkata,'Wahai Tuhanku, jika mereka orang-orang Muhajirin dari
umatku belum cukup?' Allah berkata, Aku menltentpurnakan mereka

untukmu dari orang-orang Arab.""

ImAm Ahmad berkata, "Yazid meriwayatkan kepada kami dari
IsmA'il, dari Ziydd al-Makhz0mi, dari AbCr Hurairah bahwa

Rasulullah Shallalldhu i4laihi zta Sallam bersabda, 'Kita adalah

orang-orang terakhir dan kita adalah orang-orang pertama pada Hari
Kiamat. Ke lompok pertama dari umatku lang fiLemasuki surga berjumlah

tujuh puluh ribu orang tanpa dihisab. Setiap orang dalam rupa bulan saat

malam purnama. Kemudian lang setelahnya lebih terang dari cahajta

bintang di langit. Kemudian setelah itu kedudukan-kedudukan."'

Lalu [mAm Ahmad meriwayatkan dari Hasan bin Luhai'ah, dari
Ab0 Y0nus Sulaim bin Jubaia dari AbO Hurairah dari Nabi
ShallailAhu )4laihi wa Sallaru seperti yang telah disebutkan.

Demikian pula Ahmad meriwayatkan dari Ibnu Mahdi, dari HimAd

bin Salamah, dari Muhammadbin Ziy\rd, dari Abfr Hurairah dan

di sana disebutkan'UkAsyah. Diriwayatkan oleh ath-ThabrAni dari
IsmA'il, dari Muhammad bin ZiyAtd, dari UmAmah sebagaimana

yang akan disebutkan.

ImAm al-Bukhflri berkata, "Sa'id bin Abff Maryam meriwayatkan
kepada kami dari Ab0 GhasAn, dari Abff HAzim, dari Sahal bin

Sa'ad balrwa Rasulullah Shallalld.hu i4laihi wa Sallam bersabda,
'Akan masuk surga tujuh puluh ribu dan enam ratus ribu 

-salah
satunya meragukan- saling bergandengan antar sesamanla hingga

masuklah jtang pertama sampai yang terakhir ke surga dan wajah-
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zuajah mereka bercahaya seperti cahaya bulan pada malam purnama."'

Telah diriwayatkan oleh al-BukhAri dan Muslim dari putaibah,

dari 'Babdu al-'Aziz bin AbCr HAzim.

ImAm Ahmad berkata, "HAsyim ibnul-QAsim meriwayatkan kepada

kami dari al-Mas'ffdi, dari Bakir ibnul-Akhnas, dari seorang laki-

laki, dari Abff Bakar ash-Shiddiq bahwa Rasulullah Shallalldhu

i4laihi zta Sallam bersabda, 'Aku diberi nluh puluh ribu orang

masuk surga tanpa dihisab. Wajah mereka bagaikan bulan di malam

purnama dan hati mereha seperti hati satu orang. Aku meminta tambah

kepada Tuhanku Tang Mahamulia, maka Dia menambahkan untukku

dalarn setiap satu, tuluh puluh ribu.' AbC Bakar berkata, 'Maka aku

memandang bahwa itu datang pada penduduk desa-desa dan orang

yang tertimpa musibah kelaliman al-bawAdi."'

ImAm Ahmad berkata, 'Abdu ash-Shamad meriwayatkan kepada

kami dari Himid, dari 'Ashim, dan Zar, dari Ibnu Mas'0d bahwa

Rasulullah diperlihatkan umat-umat dalam mimpi maka melintaslah

umat beliau. Rasulullah ShallailAhu Alaihi uta Sallam bersabda,

'Maka diperlihatkan kepadaku umatku dan banyaknya jumlah mereka

membuatku takjub, yang telah memenuhi tanah dataran dan gunung.

Kemudian dikatakan kepadaku, 'Sesungguhni,a bersama mereka tujuh

pulu ribu orang lang masuk surga tanpa dihisab. Mereka adalah orang

yng tidak pernah berobat menggunakan besi yang dipana.shan, tidak

minta diruqlah, tidak pula ber-tathalur, dan haryta hepada Allah mereha

bertauakal.' Berkatalah'UkAsyah,'Wahai Rasulullah, berdoalah

kepada Allah supaya menjadikan aku bagian dari mereka.' Maka

Rasulullah berdoa untuknya. Kemudian laki-laki lain berdiri

dan berkata, 'Wahai Rasulullah, berdoalah kepada Allah supaya

menjadikan aku bagian dari mereka.' Rasulullah berkata, 'Ukdsyah

telah mendahuluimu."'

Al-Hifizh adh-DhiyA' berkata, "Menurut saya, ini di atas syarat

Muslim."
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Imnm Ahmad berkata, 'Abdu ar-RazAq meriwayatkan kepada
kami dari Ma'mar, dari QatAdah, dari al-Hasan, dari .lmrfln bin
Hushain, dari lbnu Mas'fid, ia berkata,'Kami banyak berbincang-
bincang mengenai Rasulullah pada suatu malam. Kemudian pada
saat pagi-pagi kami menemui beliau dan Rasulullah bersabda,
'Diperlihatkan kepadaku tadi malam para nabi drngan umat-umatnya.
Maka setiap nabi melintas dan bersamanjta tiga orang, dan seorang

nabi yang bersamanya sekelompok orang. Kemudian seorang nabi dan
bersamanya beberapa orang. Lalu seorang nabi yng tidak ada seorang

pun bersamanya. Hingga datanglah Milsa mekwatiku dan bersamanya

sekelompok orang dari Bani Israil.

Mereka rnembuatku takjub dan aku pun berkata, ,Siapa 
mereka?'

Maka dikatakan hepadaku bahwa ini adalah saudaramu Mfisa dan
bersamanya Bani Israil. Maka aku bertanya, 'Laru dimana urnatku?'
Dan dikatakan kepadaku, 'Lihatlah ke sebelah kananmu!, Aku pun
melihat dan mendapati anak-anak bukit terah tertutupi oleh zaajah

orang-orang. Lalu dikatakan kepadaku, Apakah enghau sudah senang?'
Aku pun berkata, )4ku senang utahai Tuhan. Aku senang wahai ruhan.'
Kemudian dikatakan kepadak4 'sesungguhnya bersama mereka tujuh
puluh ribu orang masuk surga tanpa dihisab.'

Ayah dan lbuku sebagai tebusan kalian, apabila karian bisa meniadi
bagian dari tujuh puluh ribu itu, maka lakukanlah. Apabita kalian tidak
sanggtp, maka jadilah salah satu orang dari penduduk anak-anak bukit
itu. Apabila tidak sanggup, makajadilah sarah satu dari penduduk afaq.
Karena sesungguhnjta aku telah melihat di sana orang-orang bercantpur

dan berkumpul.'

Maka 'UkAsyah bin Muhshan berdiri dan berkata, .Wahai

Rasulullah, berdoalah kepada Allah supaya menjadikan aku bagian
dari mereka.'Rasulullah berdoa untuknya. Kemudian laki-laki lain
berdiri dan berkata, 'wahai Rasulullah, berdoalah kepada Allah
agar menjadikan aku begian dari rnereka.' Rasululrah berkata,
' U kdsl ah telah mendahuluiruu.'

Lalu kami pun saling berbicara dan kami berkata, 'Siapakah

menurut pendapat kalian tujuh puluh ribu orang itu? Yaitu suatu

kaum yang dilahirkan dalam keadaan Islam dan tidak pernah

menyekutukan Allah dengan sesuatu pun hingga mati.' Hal ini

sampai kepada Rasulullah ShallailAhu j4laihi zaa Sallarn dan beliau

pun bersab da, 'Mereka adalah orang-orang yng tidak pernah berobat

dengan besi yang dipanaskan, tidak pernah minta diruqlah, dan tidak

ber-tathayur serta kepada Tuhan mereka bertazuakal.""

ImAm ath-ThabrAni berkata, "Muhammad al-Jurf i meriwayatkan

kepada kami dari'Uqbah bin Makram, dari Muhammad bin Abff

Adiy, dari HisyAm bin HisAn, dari Muhammad bin Sirin, dari
'ImrAn bin Hushain bahwa Rasulullah Shallalhhu Hlaihi wa Sallam

bersabda, '7u1uh puluh ribu dari umatku masuk surga tanpa dihisab

tidak pula disiksa.' Dikatakan, 'Siapakah mereka, wahai Rasulullah?'

Rasulullah Shallalldhu Alaihi wa Sallam bersabda, 'Mereka adalah

orang-orang yang tidak pernah berobat dengan besi yang dipanaskan,

tidak pernah minta diruqyah, tidak ber-tatha.jtur, dan kepada Tuhan

mereka bertazaaka1.""

Muslirn meriwayatkan dari YahyA bin Khalaf, dari al-Mu'tamir,

dari HisyArn bin HisAn. Di haditsnya disebut narna'UkAsyah. Akan

tetapi tidak disebutkan, "Dan tidak ber-tathayur."

Al-HAfizh adh-DhiyA' telah meriwayatkan dari'ltnrAn bultan dari

jalan ini.

Irnirn Ahmad berkata, "Rauh bin 'UbAdah rneriu,ayatkan kepada

kanri dari lbnu Jarij, dari Abir az-Zubair, ia mendengar JAbir bin

AbdullAh berkata bahwa ia mendetrgar Rasulullah berkata dan di

dalanrnya terdapat kata-kata, 'Maka lezuatlah kelompok pertamu rlan

anjah mereka seperti bulan di malam purnama, tuiuh puluh ribu tidak

dihisab. Kemudian yang setelahnla seperti caho.la bintang di langit

,lugal" Ia pun rnenyebutkan kelanjutan hadits.
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Muslim meriwayatkan dari hadits Rauh dan tidak menjadikannya

hadits mar{0'. -\l-Razzdr meriwayatkan dari 'Umar bin IsmA'il bin

MujAlid dari ayahnya, dari kakeknya, dari asy-Sya'bi, dari JAbir

bin AbdullAh, dari Nabi Shallalldhu i4laihi ua Sallam sama seperti

yang sebelumnya.

Al-Bazzdr berkata, "Muhammad bin MardAs meriwayatkan kepada

kami dari MubArak, dari Abdu al-'Aziz bin Shahib, dari Anas

bahwa Nabi Shallalldhu i4laihi wa Sallam bersabda, 'Tujuh puluh

ribu dari umatku masuk surga tanpa hisab. Mereka adalah orang-orang

yang tidak berobat dengan besi panas, tidak minta diruqyah, tidak ber-

tathayur, dan kepada Tuhan mereka bertazuakal."'

Al-Bazzdr berkata, "Muhammad bin AbdullAh meriwayatkan

kepada kami dari AbO 'Ashim al-'ibadant, dari Humaid dari Anas

bahwa Rasulullah Shallalldhu Alaihi wa Sallam bersabda, 'Tu1uh

puluh ribu dari umatku masuk surga dengan setiap satu orang dari tuluh

puluh orang, tujuh puluh ribu;"

Hal ini mengandung kemungkinan, setiap satu orang dari ribuan

tersebut.

Bisa jadi setiap orang dari orang-orang dan ini lebih banyak

cakupannya, dan lebih global.

ImAm Ahmad berkata, 'Abdu ar-RazAq meriwayatkan kepada kami

dari Ma'mar, dari QatAdah, dari Anas atau dari an-Nadhar bin

Anas, dari Anas bahwa Rasulullah Shallallhhu Alaihi uta Sallam

bersabda, 'Sesungguhnya Allah beryanji kepadaku bahzua empat ratus

ribu dari umatku masuk surga.' Abu Bakar berkata, 'Tambahkan

untuk kami, wahai Rasulullah,' Rasulullah berkata, 'Dan begini.'

Beliau merapatkan kedua telapak tangannya. Abu Bakar berkata,

'Tambahkan untuk karni wahai Rasulullah.' Rasulullah berkata,

'Dan begini.'Maka'Umar berkata, 'Pelan, pelan, wahai Ab0 Bakar!'

AbCr Bakar berkata, 'Biarkan aku wahai 'Umar, apa urusanrnu.iika
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Allah memasukkan kita semua ke surga?' 'Umar berkata,'JikaAllah

berkehendak akan memasukkan kita ke surga dengan rahmat-Nya,

hanya dengan satu telapak tangan.' Maka Nab\ Shallalldhu Alaihi

wa Sallam bersabda, 'Umar benar."'

Al-HAfizh Ab0 Ya'li berkata, "Muhammad bin Ab0 Bakar

meriwayatkan kepada karni dari Abdu al-pAhir ibnus-Sari as-

Silmi, dari Humaid dari Anas bahwa Rasulullah Shallalldhu Alaihi

wa Sallam bersabda, 'Tuiuh puluh ribu dari umatku masuk surga.'

Para sahabat berkata, 'Tambahkan untuk kami, wahai Rasulullah.'

Rasulullah bersabda, 'Untuk setiap orang tujuh puluh ribu.' Mereka

berkata, 'Tambahkan untuk kami, wahai Rasulullah.' Pada waktu

itu Rasulullah berada di atas bukit pasir maka Rasulullah memberi

tanda dengan tangannya. Mereka berkata, 'Tambahkan untuk

kami, wahai Rasulullah.' Kemudian RasirlullAh memberi tanda

dengan tangannya,lalu mereka berkata,'Wahai Nabi utusan Allah,

Allah menjauhkan orang yang masuk neraka setelah ini."'

Al- HAfizh adh-DhiyA' berkata, "Saya tidak mengetahui yang

diriwayatkan dari Anas kecuali dengan sanad ini. Sementara Ibnu

Mu'ayan ditanya tentang Abdu al-Q6hir maka ia mengatakan

bahwa Abdu al-QAhir shalih."

ImAm ath-ThabrAni berkata, "Muhammad bin Shalih ibnul-Walid

an-Nursi dan Muhammad bin Yahyi bin Mandah al-AshbahAni

meriwayatkan kepada karni dari AbCr Hafsin 'Umar bin Ali dari

Mu'Adz bin HisyAm dari ayahnya, dari QatAdah, dari Abff Bakar

bin Anas, dari AbO Bakar bin'Umair, dari ayahnya dari Rasulullah

Shallalldhu Alaihi zua Sallam bahwa beliau bersabda, 'Sesungguhnita

Allah menjanjikan aku bahwa tiga ratus ribu dari umathu masuk

surga tanpa dihisab.' Maka berkatalah 'Umair, 'Wahai Rasulullah,

tambahkan untuk kami.' Rasulullah Shallalldhu Alaihi wa Sallam

bersabda, 'Dan begini 
-memberi 

tanda denga.n tanS;an beliau-.'
'Umar pun berkata, 'Pelan-pelan wahai 'Umair.' 'Urnair berkata,

Apa urusan kami dan engkau wahai Putra al-KhaththAb? Dan apa



An-Nih6yatu fr al-Fit6ni wa al-Mal6himi

yang menyusahkanmu jika Allah memasukkan kami ke surga?'

'IJmar pun berkata, 'Sesungguhnya Allah jika berkehendak akan

memasukkan manusia ke surga langsung dengan satu telapak

tangan.' Maka Rasulullah berkata, 'Umar benar."'

Al- HAfizh adh-DhiyA' berkata, 'Aku tidak rnengetahui satu hadits

dari'Umair selainnya."

Al-Bazzdr berkata, "Mahrn0d bin Bakar meriwayatkan kepada

kami dari AbO 'isA, dari Ibnu Ab0 LailA Athiyah, dari Abfi Sa'id

al-Khudri bahwa Rasulullah SltalluilAhu Alaihi zua SallanL bersabtla,

'71juh puluh ribu dari umatku masuk surga tanpa hisab.' Maka

berdirilah 'UkAsyah dan berkata, 'Wahai Rasulullah, berdoalah

kepada Allah supaya menjadikan aku bagian dari mereka.' Maka

Rasulullah berdoa, 'Ta Allah,ladikan ia termasuk bagian duri mereka.'

Kemudian laki-laki lain berdiri dan berkata, 'Wahai Rasulullah,

berdoalah kepada Allah supaya men jadikan aku bagian dari rnereka.'

Rasulullah berdoa, 'Ta Allah, jadikan ia termasuk bagian dari mereka.'

Maka orang-orang terdiam kemudian saling berbicara satu dengan

yang lain, 'Jika kami katakan, 'Wahai Rasulullah, berdoalah kepada

Allah supaya rnenjadikan aku bagian dari mereka?" Rasulullah

berkata, 'Ukdsyah dan temannya telah rnendahului kalian. Kalaulah

kalian berkata, pastilah aku doakan. Dan jika aku telah berdoa, pastilah

dikabulkan."'

Abfi bakar bin Ab0 Syaibah berkata, "lsmA'il bin AyAsy

meriwayatkan hepada karni dari Muhanrmad bin ZiyA,J, dari

Abir Urn6mah al-BAhili bahwa Rasulullah Shallalldhu Alaili zua

S allam telah rner-rgatakan hadits tersebut. Sementara ath-'['habrAni

berkata, Ahmad ibnul-Ma'lA ad-Dirnisyqi dan al-Husain bin IshA<1

at-Tasaturi rneriwayatkan kepada kami dari HisyArn bin ArnAr, dari

IsrnA'il bin AyAsy, dari Muhammad bin ZiyAd, dari Abff UrnAnrah

bahwa Rasulullah SltalLalLLhu Alaihi wa Sallam bersabda, 'T'ultanltu

L menjanjikanku bahzua akan masuk surga tujuh puluh ribu dari umatku.

il-l
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Dalam setiap seribu bersama tujuh puhh ribu tanpa dihisab dan tanpa

disiksa."

Lafazh dari Ibnu Abfi Syaibah dan bukan dari ath-ThabrAni bahwa

setiap seribu bersama tujuh puluh ribu.

Abir Bakar bin 'Ashim meriwayatkan kepada kami dari al-Walid

bin Muslim, dari ShafwAn bin Amr0, dari Sulairn bin 'Amir, dari

Ab0 al-YamAn al-Hauzani, dari AbO UmAmali bahw'a Rasulullah

Shallalldhu Alaihi wa Sallam bersabda, "Sesungguhnya AlLah

menjanjikan kepadaku tujuh puluh ribu dari umatku masuk surga tanpa

dihisab." Abir Yazid dan al-Akhnas berkata, "Demi Allah, tidaklah

mereka itu dari keseluruhan umat Anda kecuali seperti lalat yang

berwarna rnerah di antara semua lalat." Kernudian Rasulullah

bersabda, " sesungwthrya Allah telah menjanjikan kepadaku tujuh

puluh ribu. [)dlam setiap .seribu bersamanya tuiuh puluh ribu dan

menambahkan kepadaku dengan tiga telapak tangan-Nya."

Adh-DhiyA' berkata bahwa perawi-perawinya Shahih. F{anya saja

al-Hauzani namanya adalah 'Amir bin AbdullAh bin Luhay yang

sepengetahuan saya ada cacat.

Ath-ThabrAni berkata, 'Ahmad bin KhAlid meriwayatkan kepada

karni dari Abir Taubah, dari Muhammad bin SalAm, dari Zaid bin

SalAm, dari Ab0 Salim, dari'Amir bin Yazid al-BakAli, dari'Uqbah

bin Abdu as-Silrni bahwa Rasulullah Shallalldhu Alaihi wa Sallam

bersabda, 'sesungguhn.ya Tuhanku menjanjikan kepadaku tujuh pulult

ribu dari umatku masttk surga tanpa hisab. Dalam setiap seribu ada

tujuhpuluh ribu dan. menambahkan kepadaku tiga tulapak tanga.n-Nya;

Maka 'Umar bertakbir dan berkata, 'Sesungguhnya tujuh puluh

ribu adalah orang-orang yang diberi syafaat oleh Allah dari nenek

rnoyang, anak cucu serta keluarganya. Dan aku berl"rarap semoga

Allah rneniadikan aku masuk ke dalarn salah satr"r telapak tangan

yang terakhir."'
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Adh-DhiyA' berkata,'Aku tidak menemukan cacat dalarn sanad ini.

I{anya Allah Yang Mahatahu."

ImAm Ahmad berkata, "YahyA bin Sa'id meriwayatkan kepada kami

dari Hisyim, yaitu ad-DastCrwf i, dari YahyA bin Ab0 Katsir, dari

HilAl bin Ab0 Maim0nah, dari AthA' bin YasAr bahwa RifA'ah al-

Juhni berkata kepadanya, 'Karni bertemu dengan Rasulullah hingga

kami sampai di al-Kadid 
-atau 

ia berkata al-padid-.' Kemudian

ia menyebutkan sebuah hadits yang Rasulullah bersabda,'T'uhanku

menjanjikan kepadaku tuluh puluh ribu dari umatku ruasuk surga tanpa

dihisab. Aku benar-benar mengharap agar seseorang dari umat-umat

jtang lain tidak masuk surga sampai kalian dan pasangan-pasangan

jtang shalih dari kalian, serta anak cucu kalian rudah mengambil tem.pat

tinggal kalian di surga."'

Diriwayatkan oleh Ya'q0b bin SufyAn dari Adam bin Abff IyAs,

dari SyaibAn, dari Yahyd bin Katsir bahwa al-Hdfiz.h adh-DhiyA'

berkata, "lni menurut saya di atas syarat shahih. Hanya Allah Yang

Mahatahu."

ImAm ath-ThabrAni berkata, "Umar bin IshAq bin Raziq al-Hamashi

meriwayatkan kepada kami dari Muhammad bin 'IsmA'il, dari

Ubay, dari Dhamdham bin Zur'ah, dari Syuraih bin 'Ubaid, dari

Abfr AsrnA' ar-Rahbi, dari TsaubAn bahwa Rasulullah Shallalldhu

Alaihi wa Sallam bersabda, 'Sesungguhnjta Tuhanku menjanjikan

kepadaku bahzua dari umatku tuJuh pulah ribu tidak dihisab dan setiap

seribu bersamanya tujuh puluh ribu."'

ImAm ath-ThabrAni berkata, 'Ahmad bin KhAlid meriwayatkan

kepada kami dari Abff Taubah, dari Mu'Awiyah bin SalAm, dari

Zaidbin SalAm, dari Ab0 SalAm, dari AbdullAh bin'Amia dari Qais
al-Kindi, dari Abff Sa'id al-AnmAri bahwa Rasulullah ShallailAhu

Alaihi wa Sallam bersabda, 'Sesungguhryta Tuhanku Tang Mahamulia

menjanjikan kepadaku bahwa tujuhpuluh ribu dari umatku masuk surga

tanpa hisab dan setiap seribu memberikan syafaat unnk tujuh puluh1

)
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ribu. Kemudian Tuhanku meraup tiga kali raupan dengan kedua telapak

tangan-N1a.'

Qais berkata, 'Maka aku berkata kepada AbO Sa'id, 'Engkau

mendengar ini dari Rasulullah?' Ia berkata,"Iya. Dengan telingaku

dan hatiku yang terjaga.' Kemudian Abfi Sa'id berkata, 'Maka

Rasulullah bersabda, 'Dan itu dengan kehendak Allah akan dipenuhi

oleh orang yang berhtjrah dari umatku dan Allah akan memenuhi

selebihn1 a dari orang-orang Arabny a." "

Ath-Thabrdni berkata, "Tidak ada yang diriwayatkan dari Abfi

Sa'id al-AnmAri selain dengan sanad ini. Hanya Mu'Awiyah bin

Salanr yang meriwayatkannya."

Al-HAfizh adh-DhiyA' berkata, "Telah diriwayatkan oleh

Muhammad bin Sahal bin Askar, dari AbCr Tsaubah ar-Rabi' bin

NAfi'dengan sanadnya."

Abff Sa'id berkata, "Maka hal tersebut dihitung di sisi Rasulullah

dan mencapai empat puluh miliar tujuh ratus ribu dan berkatalah

Rasulullah Shallalldhu i4laihi zta Sallam,'Sesungguhnya itu memuat

kaum Muhajirin dari umatku, insyd Allah-"'

Al-Bazzir berkata, "Muhammad bin Bakar meriwayatkan kepada

kami clari ayahnya dari 'isA, dari Ibnu Ab0 Ya'lA, dari Athiyali,

dari Abff Sa'id al-Khudri bahwa Rasulullah Shallallihu Alaihi wa

Sallam bersabda, 'Tu1uh puluh ribu dari umatku masuk surga tanpa

dihisab.'Maka berdirilah 'UkAsyah dan berkata, 'Wahai Rasulullah,

berdoalah kepada Allah suPaya rnenjadikan aku bagian dari

mereka.' Dan berkata pula laki-laki lain, 'Berdoalah kepada Allah

supaya rner-rjadikan aku bagian dari mereka.' Maka Rastrlullah

berkata, "Ta Allah, jadikan ia salah satu dari rnereka.' C)rang-orang

terdiarn kernudian mereka berkata di antara mereka, 'Seanclainya

kita berkata, 'Wahai Rasulullah, berdoalah kepada Allah agar

rrienjadikan kami bagian dari rnereka?" Rasulullah berkata,
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'ukdsyah dan temannya telah mendahului kalian. Kalaurah karian
berkata seperti itu tadi, pastilah aku mendoakan dan apabila aku bercloa

pastilah terkabul."'

Diriwayatkan oleh al-Baihaqi dalam kitab al-Ba'tsu wa an-Nusyirr
dari hadits adh-Dhahak bin Nibras, dari rsabit bin Aslam al-
BanAni, dari Ab0 Yazid al-Madini, dari Amrfi bin Hazmi al-
Anshdri, ia mengatakan, "Rasulullah menghilang dari karni selama
tiga hari, tidak keluar kecuali untuk shalat wajib kernudian pulang.
Maka ketika hari keempat beliau keluar kepada kami dan kami
pun berkata, 'wahai Rasulullah, Anda mengurung diri dari harni,
hingga kami berpikir telah terjadi sesuatu.'

Rasulullah pun bersabda, 'sungguh tidak terladi apa-apa kecuari

kebaikan. s e sungguhny a R abb ku Tang Mahamulia menj anj ikan kep adaku

akan ruemasukkan tujuh puluh ribu dari umatku ke surga tanpa dihisab.

Aku meminta tambahan dalam tiga hari ini dan aku mendapati ruhanku
Mahamulia dan Mahaagung, maka Dia memberiku dalarn setiap satu

orang, tuluh puluh ribu. Lalu aku berkata, 'Wahai Tuhan, apakah umatku
mencapai .jumlah itu?' Allah berkata, Aku merytempurnakan jumlah
untu kmu dar i orang- orang A rab."' Ad h-D h ah Ak telah mem bicarakan
hal ini dan an-NasAi berkata, "Matrirk."

Imam ath-Thabrani berkata, "HAsyirn bin Mazid ath-'rhabrani
meriwayatkan kepada kami dari Muhammad bin Isrna'il bin Ayasy,
dari ayahnya dariDhamdham binzur'al-r, dari syuraih bin'Ubaicl,
dari Ab0 N,Ialik bahwa Rasulullah shallottdhu Alaihi wa sailam
bersabda, 'Demi Zat yngjizua Muhammad berada dalam genggaman-
Njta. Allah benar-benar akan mengirim orang-orang dari kalian pada
Hari Kianrat ke surga seperti malam jtang hitam satu kelomfiok .vang

.jumlahryta memenuhi Bumi dan malaikat berkata, 'Mengapa3tdng d a tang
bersama Muhammad lebih banjtak dariltada yng datang bersuntu para
nabi (yang lain)?"'

7
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Para Hamba Berbeda-beda Tempat Hisabnya,
Sebagian Ahli Surga dan Sebagian Ahli Neraka

Allah Ta'dlaberfirman,
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"Dan berilah mereka peringatan tentang Hari Pen1esalan, (yaitu) ketika

segala perkara telah diputus. Dan mereka dalam kelalaian dan mereka

tidak (pula)beriman;'(QS. Maryam Irs]: as)
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"Dan pada hari terJadinya Kiamat, di hari itu mereka (manusia)

b e rgo long- go longan. A dapun ora ng- orangy ang b er iman dan mengerj a k an

amal shalih, maka mereka di dalam taman (surga) bergembira. Adapun

orang-orang yng kafir dan menclustakan a1at-ayat Kami (al-Qur'an)

u serta (mendustakan) rnenemui Hari Akhirat, maka mereka tetap berada

di dalam siksaan (neraka);' (QS. ar-R0m [so]: 14,-rG)
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"Hanya kepunyaan Allah kerajaan langit danbumi. Pada hari terjadinya

kebangkitan, akan rugtlah pada hari itu orang-orang yang mengerjakan

kebatilan. Dan (pada hari itu) kamu lihat tiap-tiap umat berlutut. Tiap-

tiap umat dipanggil untuk (melihat) buku catatan amalnya. Pada hari

itu kamu diberi balasan terhadap apa yang telah kamu kerjakan. (Allah

berfirman), 'Intlah kitab (catatan) Kami jtang menuturkan terhadapmu

dengan benar Sesungguhnya Kami telah menyuruh mencatat apa

jtang telah kamu kerjakan.' Adapun orang-orang yang beriman dan

mengerjakan amal jtang shalih maka T'uhan mereka memasukkan mereka

ke dalam rahmat-Nya (surga). Itulah keberuntungan yang nyata. Dan

adapun orang-orang yng kafir (kepada mereka dikatakan), 'Maka

apakah belum ada ayat-ayat-Ku j,ang dibacakan kepadamu lalu kamu

menyombongkan diri dan kamu jadi kaum yang berbuat dosa?' Dan

apabila dikatakan (kepadamu), 'Sesungguhrya 1an1i Allah itu adalah

benar dan Hari Berbangkit itu tidak ada kerap;uan padaryta', niscal,a

kamu menjataab, 'Kami tidak tahu apakah Hari Kiamat itu. Kami sekali-

kali tidak lain hanyalah menduga-duga saja dan kami se kali-kali tidak

meyakini(nya).' Dan nyatalah bagi mereka keburukan-keburukan dari

apa yang mereka kerjakan dan mereka diliputi oleh (azab) yang mereka

selalu memperolok-olokannya. Dan dikatakan (kepada mereka), 'Pada

hari ini Kami mefu.pakan kamu sebap;aimana kamu telah melupakan

pertemuan (dengan) harimu ini dan tempat kembalimu ialah rrcraka dan

kamu sekali-kali tidak memperoleh penolong. Tang demikian itu, karena

sesungguhnya kamu menjadikan ayat-ayat Allah sebagai olok-olokan

dan kamu telah ditipu oleh kehidupan dunia.' Pada hari ini mereka

tidak dikeluarkan dari neraka dan tidak pula mereka diberi kesempatan

untuk bertobat. Maka bagi Allahlah segala pu1t, Tuhan langit dan

'I'uhan bumi, Tuhan semesta alam. Dan bagt-Nlalah keagungan di

langtt dan di bumi. Dialah Tang Mahaperkasa lagi Mahabijaksona."

(QS. al-Jfltsiyah l+s): zz-sz)
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"Dan terang benderanglah bumi (padang mahsyar) dengun cahaya

(keadilan) Tuhannya, dan diberikanlah buku (perhitungan perbuatan

masing-masing) dan didatangkanlah para nabi dan saksi-saksi dan

diberi keputusan di antara mereka dengan adil, sedang mereka tidak

dirugikan. Dan disem.purnakan bagi tiap-tiap jiuta (balasan) apa yang

telah dikerlakannya dan Dia lebih mengetahui apa yng mereka keryakan.

Orang-orang hafir dibauta ke neraka jahana'm berombonp;-rombongan.

Sehingga apabila mereka telah sampai he neraka itu, dibukakan

pintu-pinturyta dan berkatalah kepada mereka penjaga-penjaganya,

A?akah belum pernah datang kepadamu rasul-rasul di antaramu yang

membacakan kepadamu a1at-ayat Tuhanmu dan memperingathan

kepadamu akan pertemuan dengan hari ini?' Mereka menjazuab, 'Benar

(telah datang).' Tetapi telah pasti berlaku ketetapan azab terhadap

orang-orang yang kafir. Dikatakan (kepada mereka), 'Marukilah

pintu-pintu neraka jahanam itu, sedang kamu kekal di dalamrya..'

Maka neraka jahanam itulah seburuk-buruk tenpat bagi orang-orang

Jang menjombongkan diri. Dan orang-orang yang bertakwa kepada

Tuhannl,a dibawa ke surga berombong-rombongan (pula). Sehingga

apabila mereka sampai ke surga itu sedang pitttu-pintunya telah terbuka

dan berkatalah kepada mereka penjaga-penjaganjta,'Kesejahteraan

(dilimpahkan) atasmu, berbahagialah kamu! Maka masukilah surga ini,

sedang kamu kekal di dalamnla.' Dan mereka mengucapkan, 'Segala

puli bagi Allah yang telah memenuhi janjt-N1ta kepada kami dan

telah (memberi) kepada kami tenpat ini sedang kami (diperkenankan)

menempati tentpat dalam surga di mana saja kami kehendakl' Maka

surga itulah sebaik-baik balasan bagi orang-orang )ang beramal. Dan

kanru (Muhammad) akan melihat melaikat-malaikat berlingkar di

sekeliling Araslt bertasbih sambil memuji Tuhanryta dan diberi putusan

di antara hamba-hamba Allah dengan adil dan diucapkan,'Segala lngi
bagi Allah, T-uhan semesta alam."' (QS. az-Zumar [ss]: 69-75)
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"Di kala datang hari itu, tidak ada seoran€{ pun yang berbicara,

melainkan dengan izin-lrQa. Maka di antara mereka ada jtang celaha

dan ada yang berbahagia. Adapun orang-orang yang celaka, maka

(ternPatrya) di dalam neraka. Di dalamnya mereka mengeluarkan napas

dan menarikryta dengan (merintih). Mereka kekal di dalamnya selama

ada langit dan bumi, kecuali jika Tuhanmu menghendaki jtang (kin)
Sesungguhnya Tuhanmu Maha Pelaksana terhadap apa yang Dia
dikehendaki. Adapun orang-orang yng berbahagia, maka tenpatnjta di
dalam surga. Mereka kekal di dalamnya selama ada langit dan bumi,

kecuali jika T'uhanmu menghendaki (jtang lain), sebagai karunia yang

tiada putus-putusnya;' (QS. Hfid It t]: ro5-ros)

Rahasia Akhirat

"Demikianlah kami waltyukan kepadamu Al Quran dalam bahasa

Arab, supaya kamu memberi peringatan kepada ummul Qura (penduduk

Mekah) dan penduduk (negeri-negeri) sekelilingn1a serta meruberi

peringatan (pula) tentang hari berkumpul (kiamat) yng tidak ada

keraguan padarya. segolongan masuk surga, dan segolongan masuk

jahannam;' (QS. asy-Sytri l+z):7)

u,s 3 ;-,L U *; *j$ ;:3 i< a"t l:*i)

Gri iSJi 3-rili .U,'r"rl;^,i ug O}b'Ai<f, V
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'(Ingatlah) hari (yang dizaaktu itu) Allah mengumpulkan kamu pada

hari pengumpulan (untuk dihisab), itulah hari (waktu itu) ditampakkan

kesalahan-kesalahan. Barangsiapa lang beriman kepada Allah dan

mengerjakan amal shalih niscaya Allah akan menutupi kesalahan-

kesalahannya dan memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di
bautahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya.

Itulah keberuntungan lang besar Dan orang-orang 1ang kafir dan

me n du s t a k an a1 at - ay at Kami, me re k a itulah p enghuni -p en ghun i n e ra k a.

Mereka kehal di dalamryta. Dan itulah seburuk-buruk tempat kerubali."

(QS. at-Taghffbtn [o+]: e-ro)
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" (Ingatlah) hari (ketika) Kami mengunpulkan orang-orang jtang takwa
kepuda Tang Maha Pemurah sebagai putusan yang terhormat clan Kami
a.kan rnenghalau orang-orang lang durhaka ke neraka jahanam rlalam
keadaan dahaga. Mereka tidak berhak mendapat sjtafaat kecuali orang
yng telah mengadakan perJanlian di sisi ruhan Tang Maha pemurah."

(QS. Maryam [rs]: sd-sz)

#+; ..'e;irrli s6;;;;"*r';;;,H d
'n i"d
dr"'dl Jt:

* Pada hari ltang di zuaktu itu ada muka ltang putih berseri dan ada
pula mukayang hitam muram. Adapun orang-orangyng hitam muram
mukanlta (kepada mereka dikatakan), 'Kenapa kamu kafir sesudah

kamu beriman Karena itu, rasakanlah azab disebabkan kekafiranmu
itu.' Adapun orang-orang lang putih berseri mukanya, maka mereka

berada dalam rahmat Allah (surga), rnereka kekal di daramnjta." (es.
Ali'Imran [s]: 106-10z)

Ayat-ayat yang menerangkan mengenai hal ini sangat banyak
dan apabila kami sebutkan satu persatu semuanya pastilah
pembahasannya akan panjang sekali. Tetapi, marilarr kita
rnenyebutkan hadits-hadits yang berkenaan dengan perihal ini dan
ia mencakup maksud dan makna yang banyak serta tidak hanya
terbatas pada pembahasan ini saja. Kita akan rnenunjukkanrya.
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Ibnu AbO ad-DunyA berkata, "Muhammad bin 'UtsmAn al-Ajali

meriwayatkan kepada kami dari Abir UsAmah, dari Yaz.id bin

MaqCrl, dari al-QAsim ibnul-Walid, mengenai firman-Nyu, 'Maka

apabila malapetaka yang sangat besar (Hari Kiamat) telah datang (QS.

an-NAzi'At [zs]: s+),' yaitu ketika penghuni surga digiring ke surga

dan penghuni neraka digiring ke neraka."

Penghuni Surga yang Paling Akhir Memasukinya

ImAm al-Bukhdri berkata, 'AbO al-YamAn meriwayatkan kepada

kami dari Syu'aib, dari az-Zuhri, dari Sa'id dan Atha' bin Yazid,

dari Abir Hurairah, dari Rasulullah shallalldhu i{laihi wa sallam.

Begitu pula Mahm0d telah rneriwayatkan kepada saya dari Abdu

ar-RazAq, dari Ma'mar, dari az-Zuhri, dari AthA' bin Yazid al-

Laitsi, dari Abfi Hurairah bahwa Rasulullah ShallailAhu Alaihi wa

Sallamditanya, Apakah kita melihat Tuhan kita pada Hari Kiamat?'

Rasulullah menj awab, ' Apakah kalian kesulitan untuk melihat matahari

apabila di bazuahnlta tidak ada awan?' Mereka menjawab, 'Tidak,

wahai Rasulullah.' Rasulullah berkata, 'APakah kalian kesulitan untuk

melihat bulan pada malam purnama apabila di bawahnya tidak ada

awan?' Mereka menjawab,'Tidak, wahai Rasulullah.' Rasulullah

bersabda, 'Maka begitu juga, sesungguhnlta kalian melihat-Nya pada

Hari Kiamat. Attah mengumpulkan manusia dan berkata, 'Barangsiapa

menyembah sesuatu maha ikutilah ia.' Maka orang yang menyembah

matahari mengikuti matahari dan yang menitembah bulan mengikuti

bulan. Barangsiapa menyembah thaghfit pun mengikuti thaghftt.

Tinggattah umat iniltang di sana terdapat orang-orang munafik. Maka

Allah mendatangi mereka bukan dalam rupa yang mereka ketahui serala

berkata, Aku adalah Tuhan kalian.' Mereka berkata,'Kami berlindung

kepada Allah darimtt. Ini adalah tenpat kami sampai Tuhan kami

datang kepada kami dan ketika Tuhan kami datang kami mengenali-

Nya.' Kemudian Allah datang dalam ru.pa lang mereka kenali rJan
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surga.' Allah berkata, 'Bukankah enp;kau telah mengaku tidak akan

meminta kepada-Ku yang lainnya? Celakalah engkau ztahai anak Adam,

apa lang membuatmu berkhianat?' Laki-laki itu pun tetap berdoa, maka

Allah berkata, 'Jika Aku berikan kepadamu itu, engkau akan meminta

kepada-Ku yang lainnya?' Dia berkata, 'Tidak. Demi kemuliaan-Mu,

aku tidak meminta kepada-Muyng lainnya.' Maka Allahpun memberi

berbagai nlacam perjanjian sebagaimana yng Dia kehendaki agar ia

tidak meminta kepada-Nya selain itu dan ,4llah pun mendekatkannya

ke pintu surga.

Ketika ia melihat apa yang ada di dalam surga, ia pun terdiam

sebagaimana )ang dikehendaki oleh Allah supa1a ia diam. Kemudian

ia pun berkata, 'Wahai Tuhanku, rruasukkan aku ke surga.' Maka Allah

berkata, 'Bukankah engkau telah berjanli kepada-Ku untuk tidak minta

yng lainnya? Celakalah engkau anak Adam! Apa jtang membuatmu

berkhianat?' Kemudian ia pun berkata., 'Wahai Tuhanku, janganlah

engkau jadikan aku hamba yng paling merana.' Ia pun terus saja

berdoa kepada Allah hingga Allah tertawa dan apabila Allah tertawa

karenanya, Allah mengizinkannya untuk masuk ke dalam surga.

Ketika laki-laki itu telah memasukin1a maka dikatakan kepadanya,

'Berangan-anganlah tentang begini!' Maka ia pun berangan-angan.

Kemudian dikatakan,'Berungan-anganlah tentang begini!' Dan ia pun

berangan-angan hingga berakhirlah semua angan- anganny q kemudian

Allah berkata, 'Ini untukmu dan yng seperti ini bersamanla.""

Ab0 Hurairah mengatakan bahwa laki-1aki itu adalah orang terakhir

yang memasuki surga. Al-BukhAri berkata, 'Abff Sa'id al-Khudri

duduk bersama Ab0 Hurairah. Ia yang tidak mengubah sesuatu

pun dari haditsnya, hingga sampai pada kalimat, 'Ini untukmu dan

yang seperti ini bersamanya.' Sementara Abff Sa'id metrgatakan,

Aku mendengar Ilasulullah Shallalldhu Alaihi wa Sallam bersabda,

'Ini untukmu dan sepuluh dari yang seperti ini bersamanya.' ,\bi
Hurairah berkata, Aku hapal 'yang seperti ini bersamanya'."'

68r

berkatq Aku adaldh 'fuhan kalian.' Mereka pun berkata, ,Engkau

adalah Tuhan kami.' Mereka pun mengikuti-Nya dan dtpasangrah
jembatan jahanam.'

Rasulullah shallalldhu Alaihi uta sallambersabda, 'Maka aku adalah
orang p er tam a y ang me la luiryt a. D an d o a p ara ra sul k e ti k a itu ad alah,, Ta

Allab selamatkanlah, selamatkanlah.' Ada pengait-pengait seperti duri
sa'dan. Apakah kalian pernah melihat duri sa'dfrn?' Mereka berkata,
'Iya, wahai Rasulullah.' Rasulullah kemudian berkata, ,Hanya 

saja

tidah ada yang mengetahui ukuran besarnya melainkan Ailah Ta'ah.
Duri itu menyambar manusia berdasarkan amalan-amaran mereka.

Maka di antara mereka adayang binasa karena perbuatannjta. Ada pula

itang terpotong-potong kemudian selamat. Htngga apabila Allah telah

selesai mentutushan perkara di antara hamba-hamba-Nya dan hendak

mengeluarkan orang dari neraka dan orang yang hendak dikeluarkan
adalah orangyang dulu bersaksi bahwa tidak Tuhan selain Allah, maka

Allah memerintahkan malaikat agar mengeluarkan m.ereka.

Para malaikat mengenali ruereka dari tanda bekas sujud dan Altah telah

mengharamkan api neraka untuk makan anak Adamyang terdapat bekas

sujudnya. Para malaikat pun mengeluarkan mereka yang telah terbakar
api. Mereka disiram dengan air yang disebut dengan Air Kehidupan
sehingga mereka tambuh sebagaimana tumbuhnjta b/i daram parit
kecil.

Lalu tinggallah seorang laki-laki menghadap ke neraka dan berkatq
'Wahai Tuhan, anginnjta telah membuatku melepuh dan panasnjta

telah membakarku maka palingkanlah zuajahku dari neraka.' Dan ia
masih terus berdoa kepada Allah hingga Allah pun berkata, ,Jangan-

iangan apabila Aku berikan itu kepadamu, engkau akan merninta yang
lainnya.' Dia pun berkata, 'Tidak. Demi kemuliaan-Mu, aku tidak akan

minta kepada-Mu yang lainnjta.' La.ltt Allah memalingkan zaajahnya

dari neraka.

setelah itu ia berkata, 'wahai ruhanku, dehatkanlah aku kepada pintu
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Demikianlah hadits yang diriwayatkan oleh al-BukhAri dari
IbrAhinr bin Sa'ad dari az-Zuhri. Ia menambahkan bahwa Abir
Sa'id berkata, 'Aku bersaksi bahwa aku hapal dari Rasulullah

kata-katanya,'Ini untukmu dan sepuluh dari yang sepertinya."' Dan

pernbuktian dari Abt Sa'id ini lebih didahulukan daripada apa

yang tidak dihapal oleh Abir Hurairah. Meskipun Abfi Hurairah
mengingkarinya, tetapi kita rnendahulukan pembuktian dari Ab0
Sa'id yang nrana pembuktian ini ada nilai tarnbah dalam kekuatan

yang dapat diterima. Terlebih lagi ia telah diikuti oleh orang lain
dari para sahabat seperti Ibnu Mas'ffd, sebagairnana yang akan

disebutkan nanti, insyA AllAh.

ImArn al-RukhAri berkata, "YahyA bin Bakir meriwayatkan kepada

kami dari al-Laits, dari KhAlid bin Yazid, dari Sa'id bin Abfi
Hilal, dari Zaid, dari AthA' bin YasAr, dari Abff Sa'id al-Khudri,
ia rneriwayatkan, 'Karni berkata, 'Wahai Rasulullalr, apakah kami
nrelilrat Tuhan kami pada Hari Kiamat?' Rasulullah berkata, Apakah

kalian merasa kesulitan untuk melihat matahari jika dalarn keadaan

cerah?' Kami berkata, 'Tidak.' Rasulullah berkata, 'sesungguhnya

kalian tidak kesulitan dalam memandang Tuhart kalian pada hari itu,

kecuali hanya sebagaimana kesulitan lang ada saat kalian memandang

matahari. Kemudian seseorang men1erukan agar setiap kaum pergi

kepada apa ltong dahulu mereka semhah. Maka. pergilah para pem.ilik

salib bersama salib mereka dan pemilik berhala kepada berhala mereka.

Setiap pemilik Tuha.n kepada Tuhan mereka hingga tinggallah orang

jtang dulu menyembah Allah baih .yang taat mau.pun jtang jahat serta

orang-orang dari Ahli Kitah.

Kemudian jahanam didatangkan dan diperlihatkan seolah-olah ia

adalahJittamorgana, dan dikatakan kepada orang-orang Tahudi, Apa

jt ang dahu lu kalian semb alt?' M ereka berkata,' Kami meny em.ba h.' (l z a i r
anak Allah.' Maka Allah berkata, 'Kalian telah benlusta. Alluh tidak

pernah mem.punyai teman tLuanita dtaupun juga onak. I-alu apa yng
kalian mau?' Mereka berkata, 'Kami ingin Engkau memberi kami air'
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Kemudian dikatakan kepada mereka, 'Minumlah!' Mereka berjatuhan

ke dalamlahanam.'

Lalu dikatakan kepada orang-orang Nasrani, Apa yang dahulu kalian

sembah?' Mereka berkata, 'Kami menyembah al-Masih putra Allah.'

Dan dikatakan kepada mereka, 'Kalian telah berdusta. Allah tidak

pernah mempunyai teman wanita ataupun juga anak.' Lalu dikatakan

kepada mereka, Apa jtang kalian inginkan?' Mereka berkata, 'Kami

ingin Engkau memberi kami air.' Dan dikatakan kepada mereka,

' M inumlah !' Mereka berj atuhan k e dalam j ahanam.

Tidak ada jtang tinggaL kecuali orang lang dahulu menyembah Allah

dari orang yang baik ataupun yang jahat. Lalu dikatakan kepada

mereka, Hpa yang menahan kalian sementara oran€{-orang telah pergi?'

Mereka berkata, 'Kami telah memisahkan diri dari mereka. Dan kami

lebih membutuhkan-Nva daripada diri kami sendiri pada hari ini.

Sesungguhrya kami mendengar seruan lang menyerukan agar setiap

kaum berp;abung dengan apa .yang dahulu telah mereka sembah- Dan

kami menunggu Tuhan Kami Tang Mahamulia.'

Maka datanglah Sang Penguasa Tang Mahamulia tidak dalam rupa

yang mereka kenal. Allah berkata, Aku adaltth Tuhan kalian.' Mereka

berkata, 'Kami berlindun5; kepada Allah darimu. Ini adalah tempat

kami sampai Tuhan kami mendatangi kttmi. Hingga datang Tuhan

kami yang kami mengenalnya.' Kemudian datanglah Allah dalam rupa

ltang mereka kenali bukan rupa dimana mereka melihat-N1a pada kali

pertama, serala berkata, Aku adalah Tuhan kalian.' Mereka pun berkata,

' E ngkau adalah'fuhan kami.'

Dan tidak ada yang berbicara kepada-N1a selain dari para nabi. Maka

dikatakan kepada mere.ka, Apakah di antara kalian dan Dia ada tanda

yang kalian ketahui?' Mereka berkata,'Betis.' Maka tersingkaplah dari

b e ti s - Njt a. S e b a ga irna n a firman A I la h Ta' d I a,

683
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'Pada hari betis disinghapkan dan mereka dipanggil untuk bersujud,

maka mereka tidak kuasa.'(QS. al-Qalam laa): +z)

Maka bersujudhah seftLua orang mukmin hepada-Njta dan tinggallah
orang yng dahulu bersulud kepada Allah karena riyd' dan sum'ah.

Ia pergi untuk bersujud dan sebagaimana ia sujud maka punggun€ylya

kenLbali lurus. Lalu jembatan didatangkan dan diletakkan di kedua tepi
jahanam.'

Kami berkata, 'Wahai Rasulullah, apakah iembatan itu?' Beliau berkatq
'Tang sangat licin dan di atasryta terdapat pengait-pengait dan duri-
duri yng ta1am, di negeri l{a1ed disebut Sa'ddn. Seoranp; mukmin

melintas di atasryta secepat kedipan mata, ada ltang seperti kilat, ada

yng seperti angin, ada jtang seperti huda unggulan, ada yng seperti

orang lang mengendarq maka selamatlah orang muslim dan ada jtang
terkojtak tetapi selamat. Ada pula yang terlempar ke dalam neraka.

Htngga orang terakhir dari mereka lewat, ia pun ditarik dalam sekali

tarikan.

Kalian adalah orang lang paling banyah menltenandungkan kepadaku

akaru hak. Telah jelas bagi kalian siapakah orang mukmin pada hari
itu. Mereka berkata kepada Tang Mahaperkasa-ketika mereka telah

ruerasa selamat dan hendak memberi sjtafaat bagi saudara-saudaranya-,
'Wahai Tuhan kami, saudara-saudara kami dulu mendirikan shalat

bersama kami, puasa dan bekerja bersama kami.' Maka Allah Ta'Ah
berkatq 'Pergilah dan apabila halian mendapati orang lang di dalam

hatinya terdapat iman seberat satu keping dinar maka keluarkanlah ia.'
Dan Allah mengharamkan wajah mereka dari api neraka.
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Sebagian dari mereka ada yng masuk ke dalam neraka sampai kedua

telapak kakinya, sebagian sampai kedua betisnya. Mereka mengeluarkan

orang yang mereka kenal kemudian kembali dan Allah pun berkata,

'Pergtlah dan apabila kalian mendapati orang lang di dalam hatinjta

terdapat iman seberat setengah keping dinar maka keluarkanlah ia.'

Mereka pun mengeluarkan orang lang mereka kenal keruudian kembali

lagi. Allah berkatq 'Pergilah dan apabila kalian mendapati orang )/ang
di dalam hatinya terdapat iman seberat zarah maka keluarkan ia.'

Mereka pun mengeluarkan orang yang mereka kenal."'

Abfi Sa'id berkata, 'Apabila kalian tidak mempercayaiku, maka

bacalah ini jika kalian mau,
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'Sesungguhnya Allah tidak menganiaya seseorang walaupun sebesar

zarah dan jika ada hebajikan sebesar zaral4 niscaya Allah akan

melipatgandakannya; (QS. an-Nisfl' [a]: ao)

Maka para nabi, malaikat, dan orang-orang mukmin memberi

syafaat, kemudian Yang Mahaperkasa berkata, 'T'inggal syafaat-Ku.'

Maka Allah menggengg;am satu genggaman dari dalam neraka dan

keluarlah kaum-kaum yang telah melepuh dan dilempar ke sungai

yang ada di mulut-mulut surga yang disebut air kehidupan. Mereka

tumbuh pada kedua ujungnya sebagaimana bijiyang tumbuh di parit

kecil. Kalian telah melihatnya ke sisi batu dan sisi pohon. Maka sisi

yang terkena sinar matahari berwarna hijau dan sisi yang berada

dalam bayangan berwarna putih. Lalu mereka keluar seolah-olah

mereka adalah mutiara dan di kening mereka terdapat tanda lalu
1

)
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mereka memasuki surga. Para penghuni surga menyebut mereka,
'itqd'u ar-Rahmdn (orang yang dibebaskan oleh ar-RahmAn) yang
Dia masukkan ke dalarn surga bukan karena amal perbuatan yang
telah mereka lakukan serta bukan karena kebaikan yang mereka
bawa. Dikatakan kepada mereka, 'Bagi kalian apa yang kalian Iihat
dan bersamanya yang seperti itu."'

Muslim berkata, "UbadillAh bin Sa'id dan IshAq bin Mansh0r
meriwayatkan kepada kami dari Rauh bin 'UbAdah al-paisi, dari
Ibnu Jarih, dari Abfi az-Zubair, dari JAbir bin AbdullAh yang
bertanya mengenai al-wur0d maka Rasulullah mengatakan,' Kita
pada Hari Kiamat datang di atas begini atau begtni, lihat apakah itu
yang berada di atas manusia.' Rasulullah berkata, 'Maka umat-umat

dipanggil bersama berhala-berhala mereka dan apa yang mereka sembah

pertama. Setelah itu Tuhan kita datang dan berkata, 'Siapa yang kalian
tunggu?' Mereka berkata, 'Kami menunggu Tuhan kami.' Maka Allah
berkata, Aku adalah Tuhan kalian.' Mereka laht berkata, 'Hingga kami
melihat Engkau.'

Allah menampakkan diri kepada mereka dan tertawa. Kemudian pergi
bersama mereka dan mereka mengikuti-Nya. Setiap manusia baik

mukmin maupun munafik diberi cahaya masing-masing untuk mereka

ikuti. Sementara di atas jembatan.jahanam terdapat pengait-pengait

serta duri yang mengambil siapa saja yng Allah kehendaki. Kemudian

padantlah cahaya orang munafik dan selamatlah orang-orang mrtkmin.

Kelom.pok pertama selamat dan wajah mereka bagaikan bulan di malam

purnama sebanyak tujuh puluh ribu orang tidak dihisab. Kemudian

orang-orang selanjutnya bagaikan cahaya bintanng di langit. Lalu
syafaat dihalalkan, maka mereka pun memberikan syafaat hins;ga

keluarlah orang.yang dahulu berkata, 'Tidak ada Tuhan selain Allah',
dan di dalant hatirya ada kebaikan lang menyamai berat sehelai rambut

kecil. Mereka ditempatkan di beranda surga. Maka penduduk surga

menyiram mereka dengan air dan mereka pun tumbuh seperti tumbuhryta

bebtjian di parit kecil dan hilanglah bekas-bekas bakarann3ta. Kemudian

Rahasia Akhirat

ia berdoa hingga Allah membuat baginya dunia dan sepuluh yang

s e p ertiryt a b er s amany a."'

ImAm Muslim berkata, "Muhammad bin Tharif bin Khalifah al-

Bajali meriwayatkan kepada kami dari Muhammad bin Fudhail,

dari AbO Malik al-Asyja'i, dari Abii HAzim, dari AbCr Hurairah

dan Abff Malik, dari Ruba'i, dari Hudzaifah bahwa Rasulullah

ShallailAhu Alaihi zaa Sallam bersabda, Allah mengum.pulkan manusia

maka orang-orang mukmin berrJiri dan diperlihatkan surga bagi mereka.

Mereka pun mendatangi Adam dan berkata, 'Wahai ajtah kami, mintalah

supaya surga dibuka untuk kami.' Maka ia berkata, 'Bukankah yang

mengeluarkan kalian dari surga adaLah kesalahan a3tah kalian, Adam?

Aku bukanlah orang ltang berhak untuk itu. Pergilah kepada anakku

IbrAh?m khal?lulldh!'

Maka lhrdhim berkota, Aku bukanlah orang jtang berhak untuk itu.

Sesungguhnya aku adalah khaltlulldh dari belakang. Bersandarlah

kepada Milsd.' Mitsd pun berkata, Aku bukanlalt orang jtang berhak

untuk itu, pergilah kalian kepada 'isd, kalimat Allah dan ruh-Nya!'
Lalu 'isd berkata, Aku bukanluh orang yang berhak untuk itu, pergilah

kepada Muhammad!'

Lalu mereka mendatangi Muharumad, maka Muhammad berdiri

dan diizinkan untuknya dan dikirimkan amanah serta persaudaraan.

Keduaryta lantas berdiri di kedua sisi Shirdth di kiri dan kanan. Maka

melintaslah orang pertama dari kalian seperti kilat.'

I{udzaifah pun bertanya,'Demi ayah dan ibuku, sesuatu apakah yang

melintas bagai kilatP' Rasulullah berkata, 'Bukankah kalian pernult

meliltat kilat bagainrana ia melintas dan kembali dalam satu kedipan

mata? Kemudian bagaikan linta.san angin, kemudian seperi linlt.t,ttt
hu1an, dan seseorang berlari kencang bersama amala.n-antulunn.yu

sementara nabi kalian berdiri di atas Shirdth .eerala berkata, '7b ,4llih,

.;elama.tkan, selamatkan,' hingga melemahlah amalan-unttlun humbu

sampai seorang laki-laki datang dan tidak bisa berjalan keamli dengan
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ruerangkak. Sementara di kedua tepi ShirAth ada pengait-pengait yang

menggantung jtang diperintahkan untuk mengambil orang jtang dia

diperintahkan untuk mengambilrya. Ada yang terkoyak tetapi selamal

ada yang terlempar ke dalam neraka. Sesungguhnya dasar jahanam

adalah tujuh puluh kali khartf (musim gugu);"

Ibnu Abir ad-DunyA berkata, 'AbCr Khaitsamah meriwayatkan

kepada karni dari AffAn bin Muslim, dari HimAd bin Salamah, dari

Ali bin Zatd, dart'ImArah al-purasyi, dari Abff Burdah, dari Abri

bersabda, 'Allah mengum.pulkan seluruh umat di satu dataran. Apabila

Allah berkehendak untuk memisah di antara makhluk-Nya seperti ketika

memisah setiap kaum berdasarkan apa jtang telah mereka sembah, maka

mereka mengikuti sesembahan-sesembahan itu hingga menceburkan

mereka ke dalam neraha.

Kemudian Rabb kita mendatangi kita dan kita berada di tempat yang

tinggi. Allah lalu berkata, 'Siapa kalian?' Kita pun berkatq 'Kami

adalah orang-orang muslim.' Maka Allah berkata, Apa yang kalian

tunggu?' Kita berkata, 'Kami menunggu Rabb kami.' Kemudian Allah

berkata, Apakah kalian mengenali-Nya apabila kalian telah melihat-

Njta?' Kita berkata, 'Iya.' Allah berkata, 'Lalu bagaimana kalian

mengenali-Nya sedangkan kalian belum pernah melihat-nya?' Kita

berkata,' S e sungguhny a Dia tidak mempuny ai tandingan. M aka Dia akan

menampakkan diri kepada kami dengan tertawa.' Maka Allah berkata,

' Bergembiralah, wahai orang-orang muslim! Karena sesungguhnya tidak

ada seorang'pun dari. kalian kecuali telah Akuladikan tempat mereka di
neraka sebagai tem.pat bagi orang Tahudi dan Nasrani."'

Demikianlah yang diriwayatkan oleh Imdm Ahrnad dari Abdu ash-

Shamad dan Afffin, dari 'ImAd bin Salamah, seperti itu dan tidak

ada seorang pun dari pemilik-pemilik kitab yang mengeluarkannya

dari jalan ini. Akan tetapi, Muslirn meriwayatkan dari hadits

Sa'id bin Abi Burdah dan Aun bin Abdullih bin 'Utbah, dari AbO

Burdah, dari ayahnya, dari AbO MirsA al-Asy'ari bahwaRasulullah

Rahasia Akhirat

ShallailAhu Alaihi wa Sallam bersabda, "Tidak mati sectrang mukmin

melainkan Allah memasukkan di tempatnla di dalam neraka seorang

Tahudi atau Nasrani."

Penjelasan Lain Seputar ash-Shirdth

Kemudian berakhirlah manusia setelah berpisah dari tempat

mereka berdiri rnenuju kegelapan yang berada di bawah ShirAth.

ShirAth ialah sebuah jembatan di atas jahanam, sebagainrana yang
disebutkan oleh 'Aisyah ra. bahwa Rasulullah ShallallAhu Alaihi
wa Sallam ditanya, "Dimana manusia ketika Bumi diganti dengan

Brrmi yang lain dan langit yang lain?" Rasulullab Shallallilhu
j4laihi wa Sallam bersabda, "Mereka berada di kegelapan di bazaah

.jembatan."

Di ternpat ini orang-orang munafik terpisah dari orang-orang
mukmin. Orang-orang mukmin meninggalkan dan mendahului
mereka. Mereka terpisahkan oleh sebuah pagar yang menghalangi
orang-orang munafik untuk bisa mencapai orang-orang mukmin,
sebagaimana firman Allah Ta'dla,
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" (Tanu) pada hari ketika kamu melihat orang mukmin laki-laki dan

wanita sedang cahalta mereka bersinar di hadapan dan di sebelah kanan

mereka, (dikatakan kepada mereka), 'Pada hari ini ada berita gembira

untttkmu, (laituS surga lang mengalir di baz.uahnya xmgai-sungai, yng
kamu kekal di daLamnya. Itulah keberttntungan lang besar. Pada hari

ketika ora?xg-orang munafik laki-laki dan wanita berkata kepada orang-

orang lang beriman, 'Tunggulah kami supal,a kami dapat mengambil

sebagian dari cahayamu.' Dikatakan (kepada mereka), 'Kembalilah kamu

ke belakang dan carilah sendiri cahaya (untukmu).' Lalu diadakan di

antara mereka dindingyng nentpunltai pintu. Di sebelah dalamnva ada

rahmat dan di sebelah luarnya dari situ ada siksa. Orang-orang munafik

itu memanggil mereka (orung-orang mukmin) serala berkata, 'Bukankun

kami dahulu bersama-sama dengan kamu?' Mereka menjawab, 'Bena4

tetapi kamu mencelakdkan dirinut sendiri dan menunggtt (keltancuran

kani). Ka.mu ragu-ragu serta ditipu oleh angan-angan kosong sehingga

datanglah ketetapan Allah dan kanru telah ditipu terhadap Allah. oleh

(setan) yanp; amat penipu. Maka pada hari ini tidah rliterima tebusan

d.ari kamu dan tidak puLa dari orang-orang kffir. Tempat kamu ialdlt

neraka. Itultth tempat berlindungm.rt. Dan ia adalah sejaltat-jahat tempat

kernbali."' (QS. al-Hadid [52]: 12-15)
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"Hai orang-orang .yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan

taubatan nasuhaa (taubat lang semurni-murninya). Mudah-mudah.an

Rabbmu akan menutupi kesalahan-kesalahanmu dan memasukkanmu ke

dalaru j u'nnahy ang nLenga Lir di bawahn1 a s ungai- su nga i, p ada hari ket ika

Allah tidak mertghinakan nabi da'n ora.ng-orang mukmin yng bersama

l)ia; sedang caha.ya. mereka memancar di ha.da.pan dan cli sebelah kanan

mereka, santbil mereka mengatakan: "'Ta Rabb kumi, .sempurnakanlah

bagi kami caha.yo kumi dan ampunilah Kami; Sesungguhnya Engkau

Maha Kuasa atas segala sesuahr."' (QS. at-Tahrim [oo]: s)

lnrArn al-Baihaqi berkata, "-felah bercerita kepada kami Abff

AbdullAh al-HAfizh dari Muhammad bin ShAlih bin IIAni'dan al-

Hasan bin Ya'qirb dan IbrAhim bin'lshmah, keduanya rnenceritakan

kepada kami dari as-Sari bin Khuzaimah, dari Abfi CihasAn MAlik

bin IsrnA'il an-Nahdi, dari Abdu as-SalAm bin Harb, dari Yazid

bin AbdurahmAn Ab0 KhAlid ad-DAlAni dan al-MinhAl bin Arnrfi,

dari Abii 'Ubaidah, dari Masr0g, dari AbdullAh bahwa RasLrlullah

S ha lla ilA.hu A laihi zu a S a I lam bers a bd a,' A I la h mengumpulk an n t a n us i a

pada llari Kiamat m.akt seseorang menyeru, 'Wahai manusia, tid,tkkah

kalian rela deng;an Tuhan kali.an yang telah mencipta.kart kulian dan

memberi kalian rezeki serta telah menggambar rttpa kaltan supa.ya sdtap

orang dari kalian menjadi zuali (pemimpin) di Dunia.?'
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Maka dibuatlah patung bagi orang yang lneniembah 'Uzair, setan

'(Jzair. Hingga membuat patung pohon, tiang serta batu dan tinggallah

ahli Sal6m dalam kead.aan berlutut. Maka dikatakan kepada mereka,

Ada apa dengan kalian? Mengapa kalian tidak berangkat pergi seperti

orang-orang?' Mereka berkata, 'Sesungguhnj,a hami mempunjtai Tuhan

yang kami belum pernah melihat-Nya.' Maka dikatakan, 'Dengan apa

kalian mengenali Tuhan kalian jika kalian telah melihat-I$a?' Mereka

berkota, 'Di antara kami dan Dia ada tanda yang jika kami melihat-

Nya pasti karui mengenali-Njta.' Dikatakan, 'Tanda apakah itu?'

Mereka berkata, 'Betis yang tersingkap.' Maka tersingkaplah betis da.n

tersungkurlah 
-menurut 

sa1a- orang yang rnenyembah-N1a untuk

bersujud.

Tinggallah suatu kaum jtang punggungnja seperti tanduk sapi, mereka

hendak sujud namun tidak bisa. Kemudian mereka diperintahkan untuk

rnengungkat kepalu ntereka dan diberi cahaya sesuai dengan antalan

mereka. Ia berkata, 'sebagian dari mereka ada j,ang diberi cahajta sebesar

gunung di antara kedua tangannjta. Ada pula yang diberi cahay lebih

daripada itu. Ada pula yng lebih sedikit daripada itu dan diherikan

pada tangan kanannya hingga orang jang terakhir diberikan cahayanya

padalempol kakinya yang sesekali men1ala dan sesekali padam. Sehingga,

apabila menyala ia melangkahkan kakinya dan apabila padam ia hanya

berdiri.

Mereka melintasi shirdth jtang taiam setajant pedang lagi sangat licin.

Maka dikatakan kepada merelta, 'Leutatlah sebagaimana cahaya lang
ada pada kalian!' Maka di antara mereka ada yang melintas seperti

sambaran bintang. Ada pula yng melintas seperti angin, ada pula yang

melintas seperti kedipan mata, dan ada pula yang seperti mengendarai

kereta sehingga menerbangkan debu. Mereka melintas sesuai dengan

amalan mereka, sehingga oranglang cahajtanya berada dilempol kakirya

melintas dengan tangan teryatuh kemudian terbangun, kaki terjatuh dan

kemudian terbanp;un, dan anggota badannya terkena api.

1

)
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Mereka pun selesai. Manakala ntereka telah selamat, mereka berkata,

'Segala puli bagi Allah yng telah menyelamatkan kami darimu setelah

apa yang Dia perlihatkan kepada kami. Allah telah menganugerahkan

kepada kami apa yang belum pernah diberikan oleh seorang pun."'

Masr0q berkata, "Tidaklah Abdulldh meriwayatkan sampai pada

tempat ini yang tersebut dalam hadits ini, kecuali ia tertawa. Maka
seorang laki-laki berkata kepadanya, 'Wahai AbCr Abdurrahmdn,

engkau telah meriwayatkan hadits ini berkali-kali dan setiap kali
engkau sampai pada tempat ini dari hadits ini engkau tertawa.'

AbdullAh berkata berkata, Aku mendengar Rasulullah Shallalldhu

Alaihi zaa Sallam membicarakannya berkali-kali. Dan tidaklah
beliau sampai pada tempat ini dalarn hadits ini kecuali beliau tertawa
hingga terlihatlah langit-langit pada mulutnya dan terlihatlah
gigi gerahamnya yang paling belakang. Karena perkataan seorang

manusia, Apakah Engkau mengolok-olok aku? Sedangkan Engkau

adalah Trrhan semesta alam?' Maka Allah berkata, 'Tidak. Akan

tetapi, Aku Berkuasa untuk melakukan itu."' Al-Baihaqi berkata,
"Demikianlah yang aku dapati dalam kitabnya."

Di riwayat yang lain disebutkan perihal orang terakhir masuk

surga serta perkataan Allah, "Wahai Anak Adam, apakah engkau

senang apabila Aktt berikan dunia dan yng sepertinya bersamaryta?"

Maka ia berkata, 'Apakah Engkau mengolok-olokku, sedangkan Engkau

adalah Tuhan semesta alam?t" Maka Ibnu Mas'0d pun tertawa.

Al-Baihaqi telah rneriwayatkan setelah ini hadits dari HimAd

bin Salamah, dari 'Ashim, dari AbO Wa'il, dari Ibnu Mas'ird dan

menyebutnya mauqilf,

Al-Baihaqi berkata, 'Abff AbdullAh al-HAfizh meriwayatkan

kepada kami dari Abir al-AbbAs Muhammad bin Ya'qffb, dari
Muhammad bin IshAq, dari Mansh0r bin AbO Mazdhim, dari
AbO Sa'id al-Mu'adab, dari ZiyALd an-Namiri'dari Anas bin MAlik



bahwa Rasulullah ShallallLhu i4laihi wa Sallam bersabda, 'shirdh

itu setajam pisau atau setajam pedang. Para malaikat mengiringi orang-

orang yang berinran laki-laki dan zaanita. Sementara Jibr?l 'alaihi

as-salim memelukku dan aku berkata, 'Duhai AllAh, selamatkanlah,

selamatkunlah.' Maka laki-loki yng terpeleset dan wanita yang

terpeleset pada hari itu ada banyak."'

Kemudian al-Baihaqi meriwayatkan hadits Sa'id bin Zai,J dari Yazid

ar-RaqAsyi, dari Anas, marf0', seperti yang telah disebtrtkan. IIanya
saja lebih sederhana dan sanadnya lemah, tetapi saling nrenguatkan

dengan hadits sebelumnya. Hanya Allah Yang Mahatahu.

Ats-Tsauri meriwayatkan dari Hushain, dari Mu.1Ahid, dari JunAdah

bin Abfr Urnayyah bahrva ia berkata, "sesungguhnya kalian telah

tertulis di sisi Allah dengan nama-nama kalian, tanda pengenal

halian, hiasan kalian, rahasia kalian, serta perkumpulan kalian.

Apabila clatang Hari Kiamat dikatakan, 'Hai Fulan, ini adalah

cahayamu. Wahai Fulan, tidak ada cahaya bagirnu."' Ia rtrembaca,
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"$aittt) parla hari ketika kamu melihat orung mukmin laki-laki dan

perempuan, sedang cahaj,a mereka bersinar di hadapan dan di sebelah

kanan mereka, (Dikatakan kepada meraka): "Pada hari Ini adu berita

gembira untukmu, (yain) s1urga yang ftLengolir di bazuahtrya .sungai-

sungai, 1,ang kamu kekal di dalamnya. Itulah keberuntungan jang
besar"." (QS. al-Hadid [57]: te)

Adh-DhahAk berkata bahlva tidak ada seoran[I pun kecuali ia diberi

cahaya. Kernr-rdian apabila telalr sanrpai di Shirfrth, padarnlah cahaya

orang-orang munafik. Ketika orang-orang mukmin melihat hal itu

mereka merasa khawatir jika cahaya mereka padant sebagaiurana

padamnya cahaya orang-oraltg munafik, maka mereka berkata,
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"Hai orang-orang yng beriman, bertaubatlah kepada Alluh dengan

t a u b dt a n no s uha a ( tau b a t y an g s e nL urn i - mur n inv a). M udu h -nt u da ltan

Rabbmu akan menutupi kesalahan-kesalahanmu dan memasukkanmu ke

dalamj unnah y anE; mengalir d i b azu ahryt u sungai-sungai, p ada lruri ketika

Atlth tidah ntenghinakan nabi dan orang-orang mukmin yong bersama

Dia; sedang cahalta mereka memancar di hadapan dan di sebeldh kanan

mereka, sambil mereka mengatakan: "7'a Rabb kami, sempurnakanlah

bagi kurni cahaSta kami dan ampunilah Kami; Se'wngguhnlLt Engkau

Maha Kttasa atas segala sesuatu." (QS. at-Tahrim [oo]: a)

IshAq bin Basyir berhata, 'Abfr l{udzaifah rneriwayatkan kepada

karni dari Ibnu Jarih, clari Ibnu Abff Mulkiyah, dari Ibntr AbbAs

balrwa RasLrlullah Shallalhhu Alaihi wa Sallam bersabda,

'Se.;ungguhnya Allah memanggil rnanu.sia pada Hari Kiamttt dengan

n afii a -n o ma nt ere k a s e b aga i p eilin du ngan dar i' l{y a ttta s ho mb a - hanLb a -

Nya. Apabila telah sam.pai di ShirLth, Allah memberi ruha1'a kepodtt

setiap orang nrukmin dan setiap orang munufik. Apabila mereha lelah

herada tli atas ShirLth, ,4llah. merttmpas cahaya o?ang-orang nutn,tJik

taki-laki dan zuanita. Orang-orang mttnaJik lantas berkato kepada

&,i*Lt*';fi,)t
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orang-orang mukmin, 'Tunggulah kami supa1a kami dapat mengambil

sebagian dari cahaya kalian.' Maka orang-orang mukmin berkata, 'Ta

Tuhan kami, sem.purnakanlah bagi kami cahaya kami...', dan pada saat

itu seseorang tidak ingat kepada orang lain."'

Ibnu Ab0 HAtim berkata,'Ab0'Ubaidillah bin Wahab meriwayatkan
kepada kami dari pamannya Abff Zaid bin Ab0 Habib, dari Sa'ad

bin Mas'ffd, dari AbdurrahmAn bin Jubair, dari Abfi ad-DardA' dan
Ab0 l)zarr bahwa Rasulullah shallallahu Alaihi zta sallambersabda,
'Aku adalah orang pertama yang diizinkan untuk bersujud pada Hari
Kiamat dan orang pertamal,ang diizinkan untuk me.ngangkat kepalanya.

Maka aku melihat di depanku, di belakangku, kanan dan kiriku dan aku

pun mengenali unLatku tli antara umat-urnat lain.'

Maha seorang laki-laki berkata kepadanya, 'Wahai Rasulullah,
bagaimana Anda mengetahui umat A.da di antara umat-umat lain
dari Nuh hingga umat AndaP' Rasulullah berkata,'Aku mengenali

mereka dari cahaya putih jtang terpancar dari bekas zuudhu', jtang tidak
ada pada urnat-untat .selain mereka. Aku menp;enali mereka dari kitab

jtang diberikan di tanp;an kanan mereha. Aku mengenali mereka dengan

tanda-tanda rnereka serta wajah-zualah mereku dan aku mengenali

mereka rlari cahala lang terpancar di hadapan mereka dan di hadapan

anak cucu mereka."'

Ibnu AbO HAtirn berkata, "Lrbay rneriw'ayatkan kepada karni dari
AbdullAh bin SulairnAn ibnul-MubArak, dari Shafi,vAn bin Arnrfi,
dari sulaim bin 'Arnir, ia berkata, 'Kami keluar bersama mengiring
jenazah di depan pintu Danraskus dan bersarna kami ada Abfi
UmAmah al-BAhili. Maka ketika ia sudah rnenshalati jenazah dan
orang-orang mulai menguburnya, AbO UnrAmah berkata, 'Wahai

manusia, sesungguhnya kalian telah urasuk di waktu pagi dan

petang di rurnah dimana kalian mengambil bagian kebaikan-
kebaikan serta kejahatan-kejahatan dan kalian berisiko akan

dibar,va dari rumah itu ke rumah yang lai, dan rumah it, adalah
7

i

Rahasia Akhirat

ini 
-ia 

rnenunjuk ke kuburan-. Rumah bersama kesendirian,

kegelapan, rumah cacing, rumah yang sempit kecuali apabila Allah

meluaskannya.

Setelah itu kalian pindah darinya rnenuju tenrpat-tenrpat di Hari

Kiamat. Sesungguhnya kalian berada di sebagian tempat-tempat itu

hingga datang perintah dari Allah, maka memutihlah wajah-wajah

dan menghitarnlah wajah-wajah. Setelah itu kalian pindah darinya

menuju ke rumah lain. Maka rnanusia diselimr-rti dengan kegelapan

yang teramat sangat kemudian dibagikan cahaya. Orang mukmin

diberi cahaya, sementara orang kafir dan rnunafik ditinggalkan

dan tidak diberi apa-apa. Dan itu seperti perur)rpamaan yan€f

digarnbarkan Allah dalam Kitab-Nya,

Lr -,7oA
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'Atau seperti gelap guLita di lautanyng dalam,yang diliputi oleh ombak,

j,ang di atasnlta ombak (pula), di atasnya (lagi) azuan;gelap gulita yng
tindih-bertindih, apabila dia mengeluarkan tangannya, tiadalah dia

d a p at m e li ltatn1 a, ( d a n ) b a rang s i a'p a y ang t i a d a di b e r i c a h ay a (p e tunl u k )
oleh Allalt tiadalah dia menrpun1ai caha1a sedikitpun.' (QS. an-Nffr

la+): +o)

Tidak pula orang kafir dan rnunafrk mendapatkan penerangan

sebagaimana seorang buta yang tidak bisa mendapat penerangan

dari penglihatan orang yang bisa melihat.
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'Pada hari ketika orang-orang munaftk laki-laki dan perempuan

Berkata kepada orang-orang jtang beriman: "T'unggulah kami supaya

kami dapat mengambil sebahagian dari cahaltamu". Dikatakan (kepada

mereka): "Kembalilah kamu ke belakang dan carilah sendiri cahajta

(untukmu)". lalu diadakan di antara mereka dinding yang mempunyai

pintu. di sebelah dalamnjta ada rahmat dan di sebelah luarryta dari situ

ada siksa; (QS. al-Hadid [57]: ts)

Itu adalah tipuan Allah yang membuat orang-orang munafik

terped aya, sebagaimana fi rman-Nya,

frLr,, iS fr,i 'ctLuL'w+-,Ai 
Lr

{t :,:,i 3ti*- \s ,_rt i-U:Tr U* \;$ 6i-ui
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'(Orang-orang munafik) menipu Allah dan Allah pun menipu mereka.

Dan apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka berdiri dengan malas.

Merek bermaksud rtya' (dengan sholat) di hadapan manusia. Dan

tidaklah mereka menyebut Allah kecuali sedikit sekali.' (QS. an-Nisi'

l+): rua)

il
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Mereka pun kembali ke tempat dimana cahaya dibagikan dan

mereka tidak rnendapatkan apa-apa lantas mereka berbalik kembali

kepada orang-orang mukmin. Allah telah berfirman,

o:rb't ior; -a*ir Ls;;it'Jr.;.Ai 3t: ?;
(rri,\y $ f;\:-, \nri k ir; Lt' j,&

rr ' | ^ ,
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'Pada hari ketika orang-orang munaftk laki-laki dan perempuan

Berkata kepada orang-orang lang berintan: "Tunggulalt kumi supaya

kami rlapat mengambil sebahagian dari cahayamu". Dikataka.n (kepada

ruereka): "Kembalilah kamu ke belakang dan carilah sendiri cahaya

(untukmu)". lalu diadakan di antara mereka dinding yang mempunlai

pintu. di sebelah dalamnya ada rahmat dan di sebelah luarnya dari situ

ada siksa; (QS. al-Hadid [57]: ts)

Dikatakan bahwa dinding itu adalah dinding di antara surga dan

neraka."'

Ibnu Aslam berkata bahwa dinding itu adalah yang dikatakan oleh

Allah,

?1,"#fu ' v*'o io' Jv .t -e*\ii | ' n 
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yang lapisan atasnya sangat licin. Orang pertama lewat, selamat.

Orang terakhir lewat, selamat. Ada yang terkoyak tapi selamat.

Malaikat berada di sisi-sisi jembatan seraya berkata, 'Duhai AllAh,

selamatkanlah, selamatkanlah.' Sesungguhnya ShirAth seperti

pedang yang berada di atas dinding jahanam. Sesungguhnya

di atasnya ada pengait-pengait dan duri. Demi Zat yangjiwaku

berada dalam genggaman-Nyu, sesungguhnya diarnbil dengan

satu kali kaitan besi lebih banyak daripada Rabi'ah dan Mudhar."

Diriwayatkan oleh Ibnu Ab0 ad-DunyA.

Sa'id bin Ab0 Hilel berkata, "Disarnpaikan kepada kami bahwa

sesungguhnya ShirAth pada Hari Kiamat berada di atas jembatan.

Pada sebagian orang ia menjadi lebih kecil daripada rambut dan

pada sebagian manusia ia seperti lembah yang luas." Hadits riwayat

Ibnu Abfi ad-DunyA.

Ia juga mengatakan, 'Al-Khalil bin Amr0 meriwayatkan kepada

kami dari lbnLr as-SimAk, dari AbCI We'idh az-Zihid, ia berkata,

'sampai kepadaku bahwa Shirath (sepanjang perjalanan) tiga ribu

tahun. Seribtr tahtrn pertama, manusia naik ke sana. Seribu tahun

kedua manusia berada di atasnya dan seribu tahun ketiga ntanusia

turun darinya."'

Ia juga mengatakan, 'Ali ibnul-Ja'ad nreriwayatkan kepada karni

dari Syarik, dari Abfi QatAdah, dari SAlinr bin Abfi al-Ja'ad bahwa

Ilasulullah ShallaLLdhu Hlaihi wa ,\allam bersabda, 'Sesungguhnita

jahanam rnem.punltai tiga lembatan. Jeru.bataru di atasnya terda'pat

amanah, jembatan di atasnya terdapat persaudaraan, dan jemhatan di

atasnlta terdapat Alloh. I)an ia adalah aL-Mirshdd. Barangsiapa lang
,selamat rlari kedua jentbatan pertarua, maka tidak akan selamat do.ri

jtang ini.' Kemudidn beliau membaca,

701) An-Nih6yatu fr al-Fit6ni wa al-Mal6himi

"Dan di antara keduanya (pengfumi surga dan neraka) ada batas; dan

di atas A'raaf itu ada orang-orang lang mengenal masing-masing dari

dua golongan itu dengan tanda-tanda mereka. dan mereka menleru

penduduk surga: " S alaamun' alaikum". merek a be lurn lagi m.emasukinjt a,

sedang mereka ingin segera (memasukiryt )" (QS. al-Arflf [7]: +o)

Irrilah yang shahih. Sementara yang diriwayatkan dari AbdullAh

bin Arnrfi dan Ka'ab al-AhbAr dari kitab-kitab orang-orang Israil

bahwa dinding itu adalah dinding pada Baitul Maqdis adalah sangat

lemah. Namun apabila orang yang berbicara seperti ini berrnaksud

untuk membuat perumpamaan yang dapat menggambarkan sesttatu

yang tidak tampak dengan sesuatu tampak, maka perumpamaan

itu bisa disebut 'mendekati' dan semoga saja Inemang begitulah

maksud mereka. Hanya Allah Yang Mahatahu.

Ab0 Bakar bin Ab0 ad-Duny6 berkata, 'Ar-Rabi' bin Tsa'lab

rneriwayathan kepada kanri dari IsmA'il bin AyyAsy, dari Muttr'irn

ibnul-Muqadddm ash-Shan'Ani dan lainnya, dari Ahrnad yang

berkata bahwa Abfi ad-DardA' menuliskan kepada Sulaimin, 'Wahai

saudaraku, .janganlah engkau mengumpulkan sesuatu dari dunia

yang engkau tidak mensyukurinya. Karena aku telah mendengar

Rasulullah bersabda, 'Didatangkan seorang pemilik dunia (orang

yang mempurytai barytak harta-pen)yng denganryta ia menaati Allah,

dan hartaryta berada di hadapanryta. Setiap kali Shirdth bergoyang

karenany a, hartaryt a berkata ke p adany a,' l,ezuatlah karena engkau te lah

menunaikan hak Allahpada diriku.' Maka didatangkan seorangpemilik

&tnia jtang tidak menaati Allah dalam hartanjta. Maka hartanjta berada

di antara kedua pundaknla. Setiap kali Shirdth bergojtang kerananla,

hartanla berkata kepadanya, 'Mengapa engkau tidak menunaikan halt

Allah yng ada pada diriku?' Dan terus sala begitu hingga dia berkata,

'Celakalah dan sungguh celaka."'

Sementara dari riwayat 'Ubaid bin 'Urnair, ia berkata, "Wahai

L rnanusia, sesungguhnya itu adalah jembatan yang terbentang

il
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"sesungguhnya Tuhanmu benar-benar mengazaasi."' (QS. al-Fajr

[as]: t+)

'Ubaidillah ibnul-trarA' berkata, "Pada Hari Kiamat ShirAth

membentang di antara amanah dan persaudaraan. Seseorang

menyerukan orang yang telah menunaikan amanah dan telah

menyambung tali persaudaraan. Maka ia lewat dengan aman tanpa

rasa takut." Diriwayatkan oleh Ibnu AbCr ad-Dunyff.

Ibnu ad-DunyA berkata, "Muhammad bin Idris meriwayatkan

kepada kami dari Abir Tsaubah ar-Rabi' bin Nifi' al-Halbi, dari

Mu'Awiyah bin SalAm, dari saudara laki-lakinyaZaid bin SalAm, dari

Abir Salirn, dari AbdurrahmAn, dari seorang laki-laki yang berasal

dari Kenclah, ia berkata, Aku menemui'Aisyah dan di antara aku

dan ia terdapat hijab. Aku berkata, 'Sesungguhnya dalam diriku

ada keperluan yang aku belum menemukan seseorang yang bisa

menyembuhkanku darinya.''Aisyah berkata kepadaku,'Darimana

engkauP' Aku berkata, 'Dari Kendah,' Ia berkata, 'Dari tetrtara

yang nlana engkau?' Aku berkata, 'Dari penduduk Himshin.'

'Aisyah berkata, Ap, keperluanmu?' Aku berkata, Apakah

Rasulullah telah mengatakan kepadamu bahwa akan datang saatnya

ia 
-Rasulullah- 

tidak bisa memberi syafaat untuk seseorang?'

Ia berkata, 'Iya. Aku telah bertanya kepadanya tentang ini. Aku

dan beliau berada dalam satu syi'Ar. Beliau berkata, 'Iita. Taitu

ketika Shirdth diletakkan, aku tidak memiliki sesuatu untuk seseorang

hingga aku tahu kemana ia memltautaku. Ketika memutihnya wajah dan

menghitamryta zualah, hingga aku melihat a?a lang dilakukan atoslrtr.

Dan ketika berada di atas.jembatatt, hingga aku tahu apakah ia menjudi

tafam ataukah menjadi panas.' Maka aku ('Aisyah) berkatzr, Apa

maksud dari rnen jadi ta.jam dan rnenjadi panas?'Rastrltrllalr lrt'rkata,

'Menjarli taiam yitu sebagaim.ana tajanLnya pedang dun ncnjodi

panas sebagaim.ana panasnla bara api. Maka seorang mtl;ntin dtpat

meletrdtinya dengan tanpt mtnbthayukan dirinya. Serlungltun oran€{

munafik rnaka ia tergantung hingga apabila telah samptti di t.engah-

Rahasia Akhirat

tengahryta ia tersungkur dari hedua telapak kakinya dan melayang

dengan kedua tangannya di bauah."

'Aisyah berkata kepadaku, Apakah engkau pernah rnelihat

seseorang yang tidak mengenakan alas kaki yang kernudian

terkena duri hingga kedua telapak kakinya nyaris habis? Maka

sesungguhnya ia seperti itu. Melayang dengan kedua tangan dan

kepalanya di bawah, kemudian Malaikat Zabaniyah memukulnya

dengan besi di ubun-ubunnya juga kedua telapak kakinya, lalu

menenggelamkannya ke dalam jahanam. Ia melayang ke dalamnya

selama perjalanan lima puluh tahun.' Aku pun berkata, 'Seberat

apakah seorang lakiJaki?' 'Aisyah berkata, 'seorang laki-laki yang

memiliki berat badan seberat sepuluh kali orang yang gemuk. Pada

hari itu orang-orang yang jahat dikenali dengan sifat-sifat mereka,

maka mereka diambil dari ubun-ubun mereka dan dari telapak kaki

mereka.""

Allalr Ta'Ah berfirman,
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"Demi Rabbmu, sexmgguhnya akan Kami bangkitkan mereka bersama

setan, kemudian akan Kami datangkan mereka ke sekeliling jahanam

dengan berlutut. Kemudian pasti akan Kami tarik dari tiapliap
golongan siapa di antara mereka lang sangat durhaka kepada Tang

c

ffi
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Maha Pemurah. Dan kemudian Kami sunggah lebih mengttthi

orang-orang Stang seharusnya dimasukkan ke dalam neraka. Dan ti'rJdk

ada seora.ngpun daripadamu, melainkan mendatangi neraka i'tu. Hal

itu bagi 'lithunmu adalah suatu kem.estian lanp; sudah ditetapkan.

Kenrutlian Kami akan menyelarnatkan orang-orang lang bertahuta dan

membiarkan orang-ora?Lg yang zalim di dalam neralta dalam keadaan

berlutut;' (QS. Maryam [rs]: 68-7q,)

AIIah bersurnpah atas nama diri-Nya yang mulia bahwa

sesungguhnya Dia akan mengumpulkan anak-anak Adam, dari

golongan yang menyembah setan-setan serta mematuhi mereka,

di sekitar jahanam dengan keadaan berlutut, atau duduk di atas

lutut. Sebagaimana firman-Nya,

r1-Pa3
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"Dan (pada hari itu) kamu lihat tiap-tiap umat berlutut. Tiap-tiap umat

dtpanggil untuk (melihat) buku catatan amalnya;' (QS. al-Jatsiyah

l+5)z zs)

Ibnu AbbAs meriwayatkan bahwa mereka dalam keadaan berdiri.

Mereka rnemperhatikan kengerian jahanam serta kengerian

pemandangannya. Mereka telah ditetapkan bahwa mereka akan

mernasukinya dan tidak ada pilihan lain. Ini sebagaimana firmat-r

Allah Ta'hla,
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.:,,rr# uUi rf t'e):ril \* tlg'. r;*

'3*'di lrL:i- / - , ,!
I !/ l' -

':.-, J' JJ .

!i
J

IA

+.j ('-irt5i k).;ii rJfi \L ;i ii.-u',i

3{'u.1)L -ai$u k; t ,.i, -T;

tire*; )s
"A?abila neraka itu melihat mereka dari tempat yang jaul4 mereka

mendengar kegeramannya dan suara nyalanya. Dan apabila mereka

dilemparkan ke tem.pat yng sem.pit di neraka itu dengan dibelenggu,

mereka di sana mengharapkan kebinasaan. (Akan dikatakan kepada

mereka), '.Ianganlah kamu menE;harapkan satu kebinasaan saJa,

melainkan harapkanlah kebinasaan yang banyak.' Katakanlah :4pakah

(azab) yang demikian itu yang baik, atau surga yng kekal yang

dtjanlikan kepada orang-orang 1ang bertakuta?' Surga itu menjadi

balasan dan tem.pat kembali bagi mereka (orang-orang yang bertakwa).

Bagi mereka di dalam surga itu apa yang rtLereka kehendaki, sedang

mereka kekal (di dalamnl,a). (Hal itu) adalahlanji dari Tuhanmu lang
patut dimohonkan (kepada-I'{y4 " (QS. al-Furqfln laS)z r2-rG)

Irfat -:- -.tr / "- t,",.7 I ir .:,P -i, L,t!rr' - .-)4f i);'t -"" .:.

"Niscay kamu benar-benar akan melihat neraka .iahanam dan

sesungguhnya kamu benar-benar akan melihatryta denp;an 'ainul yakin.

Kemudian kamu pasti akan ditanl,ai pada hari itu tentang kenikmatan

(1,ang kamu megah-megahkan di dunia itu);' (8S. at-Takf;tsur

Itoz]: o-a)

Kemudian Allah Ta',ila bersumpah bahwa sesunggululya semua

nrakhluk akan dikernbalikan ke.jahanam. Dia berfirman,

l*it t1+'s
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"Dan tidak ada seorang pun daripadam4 melainkan mendatangi

neraka itu. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu kemestian yang sudah

ditetapkan;' (QS. Maryam [ro]: 7t)

Menurut Ibnu Mas'0d, hal itu adalah wajib.

Dalam Shahihain disebutkan hadits yang diriwayatkan oleh az-

Zuhri dari Sa'id ibnul-Musayyab, dari Abff Hurairah bahwa

Rasulullah Shallalldhu Alaihi wa Sallam bersabda, "Barangsiaf>a

yang tiga anaknya meninggal maka ia tidak disentuh oleh api neraka

kecuali hanya untuk memenuhi janji."

ImAm Ahmad meriwayatkan dari al-IIasan, dari Ibnu Luhai'ah, dari

Zabbnbin trAid, dari Sahal bin Mu'Adz bin Anas, dari ayahnya bahwa

Rasulullah Shallalldhu Alaihi wa Sallam bersabda, "Barangsiapa

menjaga orang-orang muslim di belakang dengan sukarela, tanpa gaii

dari penguasa, maka ia tidak melihat neraka dengan kedua matanya

kecuali untuk memenuhi 1an1i." Allah Ta'dla berfirman, "Dan tidak

ada seoranp; pun daripadamu, melainkan mendatangi neraka itu." Lalu

disebutkan hadits ini hingga akhir.

Para ahli tafsir berbeda pendapat mengenai maksud dari

"kedatangan", apakah maksud dari hal itu. Dan yang paling

jelas adalah seperti yang telah kita tetapkan dalarn tafsir

bahwa maksudnya adalah melintas di atas ShirAth. Allah Ta'Ala

berfirman,

!-1.a,'ir, -7-u - l.'!
| ):os l9-ajl gr-Jt ts I

" Kemudia'n Kami akan menltelamatkan orang-orang lang bertakwa dan

membiarkan orang-orang yang zalim di dalam neraka dalam keadaan

berlutut|'(QS. Maryam Irs]: 7z)

{r-<,,
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MujAhid berkata bahwa demam adalah bagian setiap orang beriman

dari api neraka, kemudian ia tnembaca, "Dan tidak ada seorang pun

daripadamu, melainkan mendatangi neraka itu."

Ibnu Jarir meriwayatkan sebuah hadits di dalam tafsirnya yang

menyerupai ini. Ia berkata, "ImrAn bin BakAr al-KalA'i meriwayatkan

kepadaku dari Abir al-Mughirah, dari AbdurrahmAn, dari Tamim,

dari IsmA'il bin 'Ubaidillah, dari Abir TsAIih, dari Abff Hurairah,

ia berkata, 'Rasulullah keluar untuk menjenguk seoranfJ lakiJaki

dari sahabatnya yang sedang sakit dan aku sedang bersama beliau.

Kemudian Rasulullah Shallalldhu Alaihi zua Sallam bersabda,

'sesungguhnya Allah berkata, 'Ia adalah apt-Ku dan Aku memberi

kuasa padanya atas hamba-ku sebagai bagian dia dari api neraka di

Akhirat."' Sanadnya hasan.

ImAm Ahmad berkata,'AbdurrahrnAn meriwayatkan kepada kami

dari IsrA'il, dari as-Suddi, dari Murrah, dari AbdullAh bin Mas'ffd

mengenai ayat, 'Dan tidak ada seoranff pun daripadamu, melainkan

mendatangi neraka itu.' Rasulullah berkata,'Manusia semuanya

dikembalikan (masuk neraka) kemudian mereka naik darinya dengan

amalan- amalan mere ka."'

Demikianlah hadits at-Tirrnidzi yang diriwayatkan dari Isri'il,
dari as-Suddi sebap;ai hadits rnarfu'. Kemudian ia meriwayatkan

dari Syu'bah, dari as-Suddi, ia menilainya sebagai hadits rnauqfif

Dan seperti ini pula hadits yang diriwayatkan oleh Asbdth dari

as-Suddi, dari Murrah, dari Ibnu Mas'0d (bahwa Rasulullah

ShallailAhu i4laihi uua Sallam bersabda), "Semua manusia dileml>ar

dari Shirdth dan keluarnya mereka yaitu dengan berdirinya mereka di

sekitar neraka. Kemudian mereka keluar dari Shirdth dengan amalan-

amalan mereka. Maka sebagian dari mereka ada yang melintas seperti

sambaran kilat, ada ya.ng melintas seperti embusan angin, ada yng
se'perti burung terbang, ada tang melintas seperti larinla kuda terbaik,

ada yng melintas seperti jalannlto unta terbaik. Ada puLa l,ang melintas

seperti seorang yang dikejar musuh sam.pai orang terakhir ltang melintas

I
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adalah seorang laki-laki yang cahalanya berada di kedua jempol kakinya

hingga ShirAth bergoyng karenan1a. Sementara ShirAth itu sangat

licin, di atasnya terdapat duri sebagaimana duri Sa'ddn dan dikelilingi

oleh pada malaikat dengan pengait-pengait bersarna mereka yang terbuat

dari api. Dan dengan itu para malaikat menangkap manusia." la

menyebutkan hadits ini. Hadits ini memiliki saksi-saksi yang telah

disebutkan dan juga yang akan disebutkan nanti, insya Allah.

Sufydn ats-Tsauri mengatakan dari Salamah bin Kahil, dari AbCr

Zahrd', dari Ibnu Mas'0d, ia berkata,'Allah memerintahkan kepada

ShirAth maka ia terbentang di atas jahanam. Kemudian manusia

melintas di atasnya sesuai dengan amal perbuatan mereka. Yang

pertarna seperti sambaran kilat, kemudian seperti embusan angin,

kemudian secepat binatang, kemudian seperti seorang laki-laki

yang sedang berlari-lari kecil hingga seoranpl laki-laki melintas

seperti bcrjalan, kernudian yang terakhir melintas dengan merayap

di atas perutnya. Kemudian ia berkata,'Wahai Tuhanku, mengapa

aku Engkau perlambat?' Maka Allah berkata, 'Sesungguhnya

Aku tidak memperlambatmu, tetapi amal perbuatanmulah yang

memperlambattnu."'

Diriwayatkan pula hadits yang mirip seperti ini dari jalan lain dari

Ibnu Mas'ffd, mar{u' dan mauqfif adalah lebih benar. Hanya Allah

Yang Mahatahu.

Al-HAfizh Abfi Nashr al-WA'ili berkata dalam kitabnya al-lbAnah,

"Muhammad bin Muhammad ibnul-HajAj meriwayatkan kepada

kami dari Muhammad bin Abdurrahrndn ar-Ri'i, dari Ali ibnul-

Husain AbCr 'Ubaidillah, dan ZakariyA bin YahyA AbCr as-Sikin,

dari AbdullAh bin ShAlih, dari AbO HamAm al-Qurasyi, dari

SulaimAn ibnul-Mughirah, dari Qais bin Muslim, dari ThAwus,

dari Abir Hurairah bahwa Rasulullah ShalLalhhu Alatht zta Sallam

bersabda, 'Manusia mengetahui sunnahku meskipun mereka benci akan

itu. Apabila engkau ingin agar engkau tidak terhenti di atas Shirdth

sekedipan mata pun hingga engkau memasuki surga, maka janganlah
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sekali-kali engkau membuat hal baru dalam agama Allah Ta'Ah jtang

hanjta berdasar pendapatmu."' Kemudian ImAm Ahmad mengatakan

bahwa hadits ini sanadnya gha.ribdanmatannya hasan. Dikeluarkan

oleh al-Qurthubi.

Al-Hasan bin Arfah berkata, "MarwAn bin Mu'Awiyah meriwayatkan

kepada kami dari Bakdr bin Abir MarwAn, dari KhAlid bin Ma'dAn,

ia berkata, 'Penghuni surga berkata ketika mereka telah memasuki

surga,'Bukankah Tuhan Kita telah menjanjikan kepada kita wur0d

di atas neraka?' Maka dikatakan kepada mereka, 'Kalian telah

melintas di atasnya dan ia dalam keadaan padam."'

Sebagian orang berpendapat bahwa maksud dari wurfrd adalah

masuk. Ibnu Abbds, AbdullAh bin RawAhah, Abfi Masirah dan

lainnyajuga berkata seperti itu.

ImAm Ahmad berkata, "SulaimAn bin Harb meriwayatkan kepada

kami dari Ghalib bin SulaimAn, dari Katsir bin Ziyi^d al-BarsAni,

dari Abir Samiyah, ia berkata, 'Kami berselisih mengenai wurffd

maka sebagian dari karni berpendapat bahwa seorang mukmin

tidak memasukinya. Sedangkan sebagian yang lain berpendapat

bahwa semua manusia akan masuk neraka tetapi Allah akan

menyelamatkan orang-orang yang bertakwa.

Aku berternu dengan JAbir bin AbdullAh, maka aku pun berkata

kepadanya bahwa kami berbeda pendapat mengenai wurCrd. JAbir

kernudian berkata bahwa semua manusia akan memasukinya.

SalmAn juga berkata bahwa semua manusia memasukinya dan ia

mengangkat jari-jarinya ke kedua telinganya dan berkata, Aku tuli
jika aku tidak pernah mendengar bahwa Rasulullah Shallalldhu

Alaihi zaa Sallam pernah berkata, 'Tidak ada seorang yang baik atau

lang buruk kecuali akan memosukinl,a (neraka). Maka nerekd akan

menjadi dingin dan damai bagi orang mukmin sebagaimana lang
telah terjadi pada lbrdhtm hingga neraka mengeluarkan suara yang

disebabkan oleh masuknya mereka.' Kemudian Rasulullah rnelantunkan

il
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firman Allah Ta'dla,

a d j / /. ,/J.1- t',t l, .^ -/..r. qi-- q", -ri-Lfui,ti\6,Aii *4{
'Kemudian Kami selamatkan orang-orang yang bertakwa darL

mernbiarkan o?atlg-orang yang; zalim di dalam neraka dalam keadaan

berlutut."" (QS. Maryam [te]: Zz)

Mereka tidak mengeluarkannya dari kitab-kitab mereka dan hadits
ini adalah hasan.

AbCr Bakar Ahmad bin SulairnAn an-NajAd berkata, 'Abff al-Hasan
Muhammad bin Abdull0h bin Ibrdhim bin Abri'Ubadah as-Salithi
meriwayatkan kepada kami dari Abfi AbdullAh Muhammad
bin IbrAhim bin Sa'id al-Busytaji, dari Sulaim bin Mansh0r bin
AmmAr, dari Mansh0r bin AmmAr, dari Basyir bin Thalhah al-
KhazAmi, dari KhAlid bin Darik dan Ya'lA bin Munabbih, dari
Rasulullah Shallalldhu Alaihi wa Sallam, beliau bersabda, 'Neraka

berkata kepada orang mukmin pada Hari Kiamat, 'Leraatlah wahai
orang mukntin, sesungguhnya cahayamu telah memadamkan gejolakku."'

Hadits ini sangat ghartb.

Ibnu al-MubArak berkata dari SufyAn, dari seorang laki-laki, dari
Khalid bin Ma'dAn, ia berkata, "Mereka mengatakan, 'Bukankah

Tuhan kami telah menjanjikan bahwa kami masuh neraka?'Maka
Dia berkata, 'Sesungguhnya kalian telah memasukinya dan kalian
menemuinya dalam keadaan padarn."'

Ibnu Jarir berkata, "Ya'qffb meriwayatkan kepada kami dari Ibnu
Aliyah, dari al-Jariri, dari AbO Salil, dari Ghanim bin Qais, ia

berkata, 'Mereka membicarakan tentang wurffd di neraka, rnaka

ia mengatakan bahwa api neraka dipegang oleh manusia seolah-

olah ia adalah benda padat. Hingga apabila telapak-telapak kaki

U selunrh makhluk telah berada di atasnya, seseorang menyerukan

|) 
kenadanya, 'Peganglah penghuni-penghunimu dan biarkan teman-
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temanku pergi.' Maka ia menenggelamkan setiap orang yang ia

men)pur)yai kuasa atas mereka. Ia sungguh-sungguh lebih mengenal

mereka daripada seorang laki-laki yang mengenal anaknya. Maka

orang-orang mukmin keluar dengan badan yang basah (segar)."'

Diriwayatkan pula hal seperti ini dari Ka'ab al-AhbAr.

Ahrnad berkata, "Ibnu Idris rneriwayatkan kepada karni dari al-

Arnasy, dari Ab0 SufyAn, dari JAbir, dari Ummu Maisarah, istri

Zaid bin Hiritsah bahwa Rasulullah berada di rumah Hafshah

dan berkata, 'Tidak akan masuk neraka orallg yang mellyaksikan

Perang Badar dan Hudaibiyah.' Hafshah berkata, 'Br"rkankah Allah

telah berfirman,'Dan tidak ada seorang pun daripadamu, melainkan

mendatangi neraka ttu QS Marltant Its]: 7I)?" Rasulullah

membaca,
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'Kemudian Kami selama.tkan orang-orang yang bertakwa dan

membiarkan orang-orang yang zalim di dalam neraka dalam keadaan

berlutut."" (QS. Maryam lts)z 7*,)

hnAm Ahmad rtteriwayatkan juga dari Ab0 Mu'Arviyah, dari al-

Amasy, dari AbO SufyAn, dari Jdbir, dari Ummu Maisarah, dari

Hafshah, dari Nabi ShallallLhu Alaihi ztta Sallam dan menyebutkan

seperti itu.

Irrrnm Muslirn meriwayatkan hadits dari Jarih, dari Abfi az-Zubair,

dari Jibir, dari Ummu Maisarah dan menyebutkan seperti tadi yang

telah disebutkan. l)an akan dibahas pada Bab Syafaat bagaimana

orang-orang multmin tnelewati ShirAth serta perjalanan mereha

yang berbeda-beda di atas ShirAth sesuai dengan amal perbuatan

mereka. Dijelaskan pula bahwa Rasulullah Shallalldhu Alaihi' wa

Sallam adalah nabi pertama bersama umatllya yang melintasi

ShirAth.
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Diriwayatkan dari AbdullAh bin SalAm bahwa Muhammad adalah

rasul pertama yang diizinkan masuk surga. Kemudian 'tsA, MffsA,

IbrAhim, hingga yang terakhir adalah Nuh as. Ia juga mengatakan
bahwa apabila orang-orang mukmin telah melalui Shir6th maka

mereka ditemui oleh penjaga yang menunjukkan mereka jalan ke

surga.

Telah termaktub dalam Shahih, "Barangsiapa menaJkahi dua orang
istri dari hartanya di jalan Allah, maka ia dipanggil dari semua pintu
surga. Barangsiapa pendiri shalat dtpanggil dari Pintu Shalat. Dan
orarry lang menunaikan zakat dipanggil dari Pintu Zakat. Orang jtang
ruelaksanakan puasa dipanggil dari Pintu Rayydn."

Maka AbO Bakar berkata, "Wahai Rasulullah, apa pentingnya bagi
seseorang dipanggil dari semua pintu yang ia kehendaki dan apakah

ada seseorang yang dipanggil dari semua pintu itu?" Rasulullah
berkata, " Iya. Dan aku berharap engkau termasuk dari mereka, wahai
Abil Bakar"

Apabila mereka telah memasuki surga, mereka ditun jukkan rumah-
rumah mereka. Dan. mereka sangat mengenali rumah mereka
melebihi rumah mereka yang ada di dunia, sebagaimana yang akan

dijelaskan dalarn Shahih al-Bukhdri.

Ath-ThabrAni berkata, "IshAq bin IbrAhim ad-Dairi meriwayatkan
kepada kami dari Abdu ar-RazAq, dari SufyAn ats-Tsauri, dari
AbdurrahmAn bin Ziydd bin An'am, dari Atha' bin yasAr, dari
SalmAn al-trarisi bahwa Rasulullah shallalldhu Alaihi tta sallam
bersabda, 'Seseorang tidak akan masuk surga kecuali dengan paspor
' Bis miilAnirrahmdnirrahtm, ini kit ab dari A lluh untuk fu lan bin fu I an,

masukkan ia ke surga 1ang tinggi dan buah-buahryta dekat."'

Telah diriwayatkan dari al-HAfizh adh-Dhiya' dari jalan Sulairnan

at-Taimi, dari Abff 'UtsmAn an-Nahdi, dari SalmAn al-FArisi bahwa

Rasulullah ShallallLhu j4laihi wa Sallam bersabda, " Seorang mukmin

diberi paspor di atas ShirAth, 'Bismilldnirrahmdnirrah?m, ini kitah dari

Allah Tang Mahaperkasa untukfulaq masukkan ia ke surgayang tinggi

dan buah-buahnya dekat."'

At-Tirmidzi meriwayatkan dalam Jdmi'-nya dari al-Mughirah

biri Syu'bah bahwa Rasulullah Shallalldhu Alaihi wa Sallant

bersabda, " Syiar orang mukmin di atas ShirAth adalah, 'Duhai AilAh,

s e lamatkanlah, selamatkanlah."' Kemudian at-Tirmidzi mengatakan

ini hadits gharib.

Dalam Shahih Muslim disebutkan, "Dan Nabi kalian berkata,

'Duhai AllAh .selamatkanlah, selamatkanlah.' Disebutkan bahwa

para nabi berkata seperti itu, begitu juga para malaikat semuanya

berkata seperti itu."

Disebutkan dalanr kitab Shahih al-Bukhiri hadits dari QatAdah,

dari Abff al-Mutawakkil an-Niji, dari Ab0 Sa'id al-Khudri bahwa

Ras ul ullah S hallalldhu A la ihi w a S allam bers abd a, ",1 i k a orang- orang

mukmin telah keluar dari neraka, mereka clitahan di atas jembatan di

antara surga dan neraka. Maka mereka diqisas dari kezaliman lang
pernah ada di antara mereka di dunia. Apabila orang-orang mukmin

telah selesai dirapikan dan dibersihkan, mereha diizinkan untuk masuk

ke dalam surga. Ma.ka seoran€{ mereka benar-benar lebih mengenali

rumah mereka di surga daripada rumah mereka di dunia."

ImArn al-purthubi mengatakan dalam at-Tadzkirah-nya bahwa

jembatan di sini adalah Shirdth. kedua khtrsus bagi orang-orang

mukmin, tetapi tidak ada orang yang terjatuh darinya lalu masuk

neraka.

Saya berpendapat, ini setelah rnelewati neraka. Bisa jadi jembatan

ini termasuk dari pemandangan lain yang Allah mengetahuinya

dan kita tidak tahu. Dialah yang lebih tahu.
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Ibnu Abff ad-DunyA berkata, "lVluayad bin Sa'id meriwayatkan

kepada kami dari Shalih bin MffsA, dari Laits, dari 'UtsmAn, dari
Muhammad bin Anas bin Malik bahwa Rasulullah ShallallLhu
j4laihi zua Sallam bersabda, 'Allah Ta'Ah pada Hari Kiamat berkata,

'Kalian telah melalui neruka dengan maaf-Ku dan masuklah surga

dengan rahmat-Ku. Ambillah bagian kalian darinya dengan keutamaan

amal perbuatan kalian."' Hadits int gharib.

Abir Mu'Awiyah telah meriwayatkan dari IsmA'il bin Muslim, dari

QatAdah, dari AbdullAh, dari perkataannya yang sepertiitu pula, itu
merupakan hadits munqath', bahkan rnu'dhal. Sebagian orang yang
banyak memberi nasihat berkata, "sebagaimana yang diceritakan
al-Qurthubi dalam at-Tadzkirah,'Bayangkan wahai saudaraku,

ketika engkau berjalan di atas Shirdth dan engkau melihat ke

jahanam di bawahmu yang sangat hitam pekat. Dan apinya telah

menyala-nyala, dan apinya meninggi sementara engkau berjalan

yang terkadang engkau merangkak berkali-kali.'

Kemudian ia menyenandungkan syair,

'Diriku enggan untuk bertobat lalu apa usahaku

Ketika hamba-hamba dibentangkan di depan Tang Agung

Mereka bangun dari kubur-kebur mereka dengan bingung

Akan dosa lang seperti gunung-gunung

Shirdth telah diletakkan untuk dtlalui

Maka dari mereka ada yng tergelincir ke kiri
Dan dari mereka ada yang berjdlan menuju rumah. abadi

Pengantin-p engant in menemuinl a dengan' awd l?

Al-Muhaiman berkata kepadanya,

'Wahai waliku, aku telah mengampuni dosa-dosamu maka tak usah

risau."'

il
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Orang-orang yang Bertakwa
Dihimpun Menuju Surga

AUah Ta'Ala berfirman,
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" (Ingatlah) hari (ketika) Kami mengumpulkan orang-oranf{ yang takwa

kepada Tang Maha Pemurah sebagai putusan yang terhormat dan Kami

akan menghalau orang-orang yang durhaka ke nerakajahanam dalam

keadaan dahaga. Mereka tidak berhak mendapat slafaat kecuali orong

yang telah mengadakan perjanlian di sisi Tuhan Tang Maha Pemurah."

(QS. Maryam [rs]: 85-87)

Dalam sebuah hadits disebutkan bahwa mereka didatangi oleh

unta-unta dari surga dan mereka menungganginya. Di hadits

yang lain disebutkan bahwa mereka datang dengannya pada saat

mereka bangun dari kubur mereka. Kebenaran liadits ini perlu

diteliti, karena telah disebutkan di depan bahwa semua manusia

dihimpun lalu mereka berjalan kaki, sementara Rasulullah

ShaltaltAhu Ataihi wa Sallam menunggangi unta berwarna

merah dan Bilal men[lurnandangkan adzan di hadapannya.

Maka ketika BilAl berkata, 'Aku bersaksi bahwa sesungguhnya

Muhammad adalah utusan Allah", orang-orang dari awal hingga

akhir membenarkannya. Ini merupakan keutamaan Rasulullah

Shallaltdhu Alaihi zaa Sallam, maka bisa jadi bahwa orarlg-orang

mukrnin didatangkan dengan unta-unta terjadi setelah mereka

melintasi ShirAth dan kemungkinan ini lebih dekat, wallahu a'lam.
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Telah ada dalam hadits Sangkakala bahwa Allah membuatkan

untuk mereka telaga setelah mereka melewati ShirAth. Apabila
mereka telah sampai pada pintu surga, mereka minta syafaat

kepada Adam, kemudian kepada Nuli, lalu kepada IbrAhim, lalu
kepada MfisA, lalu kepada 'isd dan kemudian kepada Muharnmad

Shallalldhu i4laihi zua Sallarn. Maka Muhammadlah yang rnenjadi

pemberi syafaat bagi mereka dalam hal itu, sebagimana yang telah

tersebut dalarn Shahih Muslirn dari hadits Abir an-Nadhar HAsyim

ibnul-pAsim.

Ibnu Lndm Ahrnad meriwayatkan dari ImAnr Ahmad, dari SulairnAn

ibnul-Mughirah, dari TsAbit, dari Anas bin MAlik dari Rasulullah

Shallalldhu Alaihi wa Sallam bahwa beliau bersabda, "Aku datang di
pintu surga maka aku pun meminta untuk dibukakan pintu, dan peniaga

berkata, 'Siapa engkau?' Aku pun berkata, 'Muhantmad.' Ia berkata,

Aku diperintahkan supa.ya aku tidak memhukakan pintu untuk siapa pun

sebelum engkau."'

Muslim berkata,'Ab0 Karib Muhammad ibnul-AlA' meriwayatkan

kepada kami dari Mu'Awiyah bin HisyAm, dari SufyAn, dari
al-MukhtAr bin Filfil, dari Anas bin Melik bahwa Rasulullah

ShallailAhu Alaihi zua Sallam bersabda, Aku adalah nabi yng paling
banyak pengikutnta pada llari Kiantat dan aku adalah orang pertama

lang mengetuk pintu surga."'

Dalam Shahih Muslim juga disebutkan, "Allah mengumpulkan

manusia, maka orang-orang mukmin berdiri ketilta surga dtperlihatkan

di hadapan mereka. Mereka mendatangi Adam dan berkata, 'Wahai

Alah kami, mintakanluh untuk kami xeala pintu surga dibuka.' Adam

berkata, 'Bukankah kalian tidak dikeluarkan dari surga rnelainkan

karena satu kesalahan aj,ah kalian, Adam? Aku bukanlah orang lang
tepat untuk itu."' Dan disebutkan sampai akhir dari hadits ini.

Ia merupakan bukti yang kuat ketika disebutkan dalam hadits

{ ash-Shuwar tentang kepergian orang-oranll mukmin kepada

t)
)t

7'.|7Rahasia Akhirat

para nabi yang kedua kali, yaitu untuk memirtta syafaat dengan

mereka kepada Allah supaya meminta izin-Nya masuk ke surga

dan telah ditetapkan Rasulullah Shallalldhu i{laihi zua Sallambagi

mereka, sebagaimana telah ditetapkan pada syafhat pertama yang

agung sebagaimarla yang telah disebutkan tadi. Hanya Allah Yang

Mahatahu.

AbdullAh bin ImAmAhmad berkata, "Suwaid bin Sa'id meriwayatkan

kepada kami dari Ali bin Musahar, dari AbdurrahmAn bin IshAq,

dari an-Nu'mAn bin Sa'ad, ia berkata, 'Kami sedang duduk-duduk

bersama Ali, maka ia membaca ayat ini,

rJi
, -'i1
ar-l.rj\^J I
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'(Ingatlah) hari (ketika) Kami mengumpulkan oran€{-orang lang
bertakwa kepada Tang Maha Pemurah sebagai putusan lang terhormat

dan Kami akan menE;halau orang-orang yng durhaka ke neraka

jahanam dalam keadaan dahaga) (QS. Maryam [rs]: 85-86)

AIi berkata,'DemiAllah, tidaklah di atas kaki rnereka dikumpulkan

dan tidak pula dikumpulkan seorang yang terhormat di atas kaki

mereka. Akan tetapi, mereka dikurnpulkan dengan mengendara

unta yang tidak pernah seorang makhluk pun melihat seperti

itu. Di atasnya terdapat tandu-tantu dari emas dan mereka

menungganginya hingga mereka mengetuk pintu surga."'

Ibnu Jarir dan Ibnu Abff Hitim meriwayatkan hadits dari

Abdurrahmin bin IshAq dan menambahkan, "Dengan tandu-tandu

yang terbuat dari emas dan tali-talinya terbuat dari batu mulia",

dan seterusnya seperti itu.
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Ibnu Abff HAtirn rneriwayatkan dari Abff GhassAn Mik bin Ism6'il
an-Nahdi, dari Maslamah bin Ja'far al-Bajali, dari Abff Mu'Adz al-
Bashri bahwa ia mendengar suatu hari Ali bersama Rasulullah

Shallalldhu Alaihi uila Sallam dan Rasulullah membacakan

untuknya,

(Elr r-.rer F)i ?v-

'(Ingatlah) hari (ketika) Karui mengumpulkan orang-orang yang takwa

kepada Tang Maha Pemurah sebagai putusan yang terhormat." (QS.
Maryam [ts]:85)

Ali berkata, 'Aku tidak menyangka bahwa putusan yang terhormat
itu melainkan dengan mengendara, wahai Rasulullah." Rasulullah

berkata, "Demi Zat yng jizuaku berada dalam genggaman-

Nya. Sesungguhnya mereka ketika dikeluarkan dari kubur mereka

dipertemukan atau didatangkan dengan rnengendara unta berwarna

putih yang memiliki sayp-sa1ap dan di atasnya terdapat tandu-tandu

emas, sementara tali sepatu mereka adalah cahala yang bersinar-sinar.

Setiap satu langkah adalah sepanjang mata memandang, dan berakhir

pada sebuah pohon yng dari akarnjta terpancar dua mata air.

Mereka minum dari salah .satu mata air itu, maka bersihlah kotoran-

kotoran yang ada dalam perut mereka. Kemudian mereka mandi dari
mata air lanp; satu lagi maka kulit dan rambut mereka tidak akan kusut

lagi setelah itu, selamanya. Kemudian terpancar dari mereka kesegaran

dan kebugaran lalu mereka sampai atau datang di pintu surga dan

mendapati sebuah bulatan yang terbuat dari yaqut berutarna merah di
atas lembaran-lemaran emas. Maka mereka memukul sebuah lembaran

dengan bulatan itu, dan ternyata ia mengeluarkan suara dentangaruyang

njtaring.

Wahai Al?.... Maka sampailah berita kepada setiap bidadari bahzaa

suaminlta telah datang. Para bidadari pun mengutus penlaga agar
il
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membukakan pintu untuk mereka. Ketika mereka melihatnya mereka

segera bersujud kepadanya. Ia (bidadari) berkata, Angkatlah kepalamu,

se sungguhny a aku adalah p elay anmu dan aku melaksanakan perintahmu.'

Maka ia mengikutirya dan berdiri di belakangnya.

Lala mereka segera menghampiri bidadari, dan bidadari pun keluar dari

kemah rurnah yang terbuat dari yqut untuk memeluknya, seraja berkata,

'Engkaulah cintaku dan akulah cintamu. Aku adalah abadi yang tidak

akan mati. Aku penuh kenikmatan yng tidak pernah payah. Aku penuh

kerelaan dan tidak pernah marah. Aku mandul yang tidak beranak.'

Maka masing-masing dari mereka nrnsuk ke dalam sebuah rumah, dari

kepala hingga atap berjarak seratus ribu lengan. Bangunannya berada

di atas bebatuan mutiara danlalan-1alan yng berzuarna merah, kuning

dan htjau. Tidak ada. satu pun jalan jtang merytusahkan pemiliknjta. Di
dalam rumah terdapat tujuh puluh tempat tidur. Pada setiap tempat

tidur terdapat tuluh puluh kasur dan pada setiap kasur terdapat seorang

istri. Pada setiap istri ada tuluh puluh pakaian.

M ere k a me lihat tu lang b e ti sn1 a y a ng b erad a di b a li k p a k ai an-p a ka i a n ny a

dan menggaulinya selama satu malam dari malam-malam kalian ini.

Sunp;ai-sungai mengalir di bawah mereka, 'Sungai-sungai dari air
yng tiada berubah rasa dan bauqta.' ,Iernih dan tidak keruh. 'Sungai-

sungai dari susu yang tiada berubah rasanla', tidak keluar dari puting

hewan, 'dan sunp;ai-sungdi dari khamar (arak) jtang lezat rasanla

bagi peninumnya'. Tidak diperas oleh para laki-laki dengan kaki-kaki

mere k a.' D an s ungai- sungai dar i madu jt ang di s aring.' ( QS. Mu h amma d

[+7J: t 5) Tidak keluar dari perut lebah. Maka buah-buahan pun terasa

manis, apabila ia ingin makan sambil berdiri, atau sambil duduk atau

sambil berbaring."

Kenrudian Rasulullah membacakan ayat,
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" Dan naungan (pohon-pohon surga itu) dekat di atas mereka dan

b u ahny a dimu d a hk an me me ti kny a s e mu d a h - mu d a hny a." ( QS. al-Ins fl n

[zo]:r+)

Rasulullah Shallalldhu Alaihi wa Sallam bersabda, "Jika ia ingin

makan, maka ia pun didatangi seekor burung putih 
-mungkinluga 

ia

berkata hijau-. Burung itu pun mengangkat saya?-salapnjta. Maka

ia pun makan dari berbagai sisinya dengan T.aarna apa pun yng ia
kehendaki. Kemudian burung itu terbang dan pergi. Masuklah malaikat

lalu berkata,

.-- ,' i": -:2,' rt ! t't---

.:, -r+*,J ;5 t^, LaJJ Dl dl iial O$)

'Dan intlah surga yang dizuariskan kepada kamu disebabkan amal-amal

jtang dahulu hamu kerjakan.' (QS. az-Zukhrttf l+s):7a)

Kalaulah sehelai rambut dari rambut bidadari-bidadari.jatuh kepada

pen&tduk llumi, pastilah matahari menjadi hitam bila dibandingkan

dengan cahaya rambut itu."

Kanri telah meriwayatkannya dalam al-,Ia'diydt dari perkataan

mauqOf tapi mendekati shahih. I-Ianya Allah Yang Mahatahu.

Abfr al-QAsirn al-Baghawi berkata, 'AIi ibnul-.Ia'ad rneriwayatkan

kepada karni dari Zul-rarc, dari Abfi IshAq, dari 'Ashim, dari Ali
bahwa Rasulullah ShallaLldhu Alaihi wa Sallam menyebutkan

perihal neraka dan sangat menekankan perihalnya yar)g akLr tidak

hapal. Kenrudian beliau membaca firrnan Allah Ta'dla,

--
ti^riv 'it F $)r{.ri Jti;t*i L-.ii.=*i
-r-r " 

t 'i, ,ri, ,,ta,( -.{ ,t,'.. ,.t..-( l,
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'Dan orang-orang yang bertakwa kepada Tuhan dibazua ke dalam

.ryurga berombong-rombonp;an (pula). sehingga apabila mereka sampai ke

syurga itu sedang pintu-pintunya Telah terbuka dan berkatalah kepada

mereka penjaga-penlagaryra: "Kesejahteraan (dilimpahkan) atasmu.

Berba.ha.gialah kamu! Maka masukilah slurga ini, sedang kamu kekal di
dalamnla'i' (QS. az-Ztroaar lss)z 7s)

Rasulullah Shallalldhu Alaihi wa Sallam bersabda, 'A?abila mereka

telah sampai di salalt satu pirttu surga, mereka mendapati sebuah pohon

yng dari bazuahnya keluar dtta mata air yang mengalir. Mereka pun

menuiu ke salah satu mata air itu. SeoLah-olah mereka diperintahkan

untuk itu dan mereka ptm minum dari airnya. Maka hilanglah kotoran-

kotoran yang sebelumnya ada di dalam perut mereka.

Kemudian mereka m.enuju ke mata air yang lain dan bersttci dengan

airnla, maka terpancarlah kesegaran don kebuguran dori mercka. Rambut

mereka tidak akan berubah selamanya, serta kepala mereka tidak akan

berubah menjadi kusut. Seolah-olah mereka memakai minlak rantbut.

Kemudian apabila mereka telah sampai di surg;a, maka penjagan.ya

berkata kepada mereka,

qi6t,1 & t:fii.ei JI&ttfi 3"ni'e,*)
-1-r -r- .i. ,i. t.a:.7 _ti .t,i., ,.t--i l.
)J-.-b .J=-"le f- ,+f A r-itg-l ,u11+'rl ,_pu-e9

tt

f. ;*-r,1.,.; ti/;iui
'Dan nran.g-orang jtang bertakzua kepada T'uhan dibawa ke dalam

slurga berombong-rornbongan (pula). sehinggu. apabila mereka sampai lte

slurga itu sedang pinht-pinturyta Telah terbuka dan berkataluh kepada

mereka penlaga-penlaganjta: "Kesejahteraan (diliml>ahkan) atasmu.

Berbahagialah kamu! Maka masuhilah syurga ini, sedang kamu kekal di
dalam.njta" ' (QS. az-Zumar [se]: Zs)
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Kemudian pemuda-pemuda tampan menemui mereka dun mengelilingi

mereka sebagaimana pemuda-pemuda mengelilingi pendufutk Dunia

dengan keakraban yang dipersembahkan untuk mereka. Mereka pun

berkata, 'Bergembiralah kalian atas apa yang telah Allah siapkan

untuk kalian dari kemuliaan-kemuliaan.' Lalu seorang pemuda dari

pemuda-pemuda itu segera berangkat kepada sebagian istri-istrinya dari

golongan bidadari dan berkata, 'Fulan datang dengan naman)a lang
ia diparuggil dengan nama tersebut di Dunia.' Bidadari itu berkata,

'Engkau telah melihatrya?' Pemuda itu berkata, Aku melihatryta dan

ia ada di belakangku.'

Salah satu dari bidadari itu pun segera melonjak bahagia hingga oranf{

itu berdiri di ambang pintunya. Apabila ora?tg itu telah sampai di

rumahnjta, orang itu melihat ke pondasi rumahnya dan tern1ata terbuat

dari mu,tiara-mutiara dan di atasnya terdapat bangunan itang tinggi

berwarna merah, htjau, kuning, dan dari selnua warna. Lalu orang itu

mengangkat kepalanya dan melihat ke atapnlta, ternyata seperti cahaya.

Kalaulah Allah tidak mengatur yang demikian, pastilah penglihatannya

bisa lenyap.

Kemudian orang itu mengangguk-anggukkan kepalanya. Saat itu istri-

istrtnla datang dengan gelas-gelas lang terLetak (di dekatnya) dan

bantal-bantal sandaran yang tersusury serta permadani-permada n i ya ng

terhampar. Kemudian orang itu berbaring dan berkata,

1 .i it , ,'- ,'- - , , . r. r. --7.

;,Yr 6 v 6,t f u t'-tsl+ i r* bts

3i ,i,i an
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'Dan kami cabut segala macam dendam yang berada di dalam dada

mereka; mengalir di bazuah mereka sungai-sungai dan mereka berkata:

"segala puji bagi Allah ltang Telah m.erumjuki kami kepada (surga) ini.

dan kami sekali-kali tidak akan mendapat petunjuk kalau Allah tidak

memberi kami petunjuk. Sesungguhnya Telah datang rasul-rasul Tuhan

kami, ntembazt;a kebenaran." rlan disenrkan kepada mereka: "ltulah

surga lang dizuariskan kepadamu, disebabkan apa yang dahulu kamu

kerjahan." " (QS.al-Arif l7)z +s)

Kemudian seseorang nrenyerukan, 'Kalian hidup dan tidak akan mati

untuk selamanya. Kalian mandul dan tidak akan melahirkan selamanya.

Kalian sehat dan tidak akan sakit selaruanya."'

Dari riwayat ini rnengharuskan adanya perubahan bentuk manusia

dari keadaan rnereka di dunia. Mereka tinggi sampai enam puluh

lengan dan lebar tu.juh lengan sepertinya ini adalah sifat semtta

orang yang masuk surga sebagaimana yang telah disebut dalam

hadits. Terjadi ketika berada di antara dua mata air dimana

mereka mandi di salah satunya, maka perutnya dibersihkan dari

kotoran-kotoran dan dari yang lainnya. Terpancarlah dari rnereka

kesegaran dan kebugaran. Dari sini tarnpak mendekati apa yang

tersirat dalam hadits yang telah disebutkan bahwa itu terjadi di

halaman surga, karena kelemahan sanadnya. Dan ini jauh dari

pendapat bahwa hal itu terjadi ketika mereka bangkit dari kubur,

karena ada dalil-dalil yang bertentangan dengannya. Hanya AUah

Yang Mahatahu.

AbdullAh ibnul-Mubdrak berkata, "SulaimAn ibnul-Mughirah

meriwayatkan kepada kami dari Humaid bin HilAl, ia berkata,

'seorang laki-laki ketika masuk surga, digambar seperti gambar

penduduk surga dan diberi pakaian dari pakaian panduduk sLrrga.

Juga diberi perhiasan dari perhiasan mereka dan diperlihatkarr

istri-istrinya serta pelayannya. Ia larut dalam luapan kebahagiaan.

Kalaulah bisa mati, niscaya ia pasti mati karena lttapatt

kebahagiaannya. Maka dikatakan kepadanya, Apalialr ettgkatt
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melihat luapan kebahagiaanmu iniP Sesungguhnya ini berlangsung

untukmu selamanya."'

Ibnu al-MubArak berkata, "Rasyidin bin Sa'ad meriwayatkan kepada

kami dari Zthrah, dari Sa'id al-Qurasyi, dari Abir AbdurrahmAn
al-Jabali bahwa sesungguhnya seorang hamba ketika pertama

kali rnasuk surga ia diternui oleh tujuh puluh pelayan seolah-olah

rnereka adalatr mutiara."

Ibnu al-MLrbArak berkata, "YahyA bin Ayffb meriwayatkan kepada

karni dari 'UbaidillAh bin Zahri, dari Muhammad bin Ayfib, dari
Abff AbdurrahmAn al-Ma'Afiri bahwa sesungguhnya diberikan
kepada seorang laki-laki dari penduduk surga dua barisan, yang
ia tidak bisa melihat kedua ujungnya, barisan pemuda-pemuda

yang melayaninya. Hingga apabila ia lewat, mereka berjalan di
belakangnya."

Diriwayatkan dari Abfi Nu'aim dari Salarnah dari adh-DhahAk bin

MuzAhim, ia mengatakan, 'Apabila seorang mukmin rnasuk sur[Ja,

maka malaikat masuk di depannya. Malaikat membawanya bersama

menuju pintu-pintunya lalu malaikat bertanya, Apa yang engkau

lihat?' Ia berkata, Aku melihat kebanyakan istana-istana yang aku

lihat terbuat dari emas dan perak.' Kernudian malaikat berkata,
'Sesungguhnya ini untuknru.' Hingga ketika ia telah tampak

kepada orang-orang yang ada di dalamnya, mereka menyambutnya

dari setiap pintu dan setiap ternpat seraya berkata, 'Kami adalah

milikmu.' Kemudian malaikat berkata, 'Jalanlah.' Lalu malaikat
berkata, Apa yang engkau lihatP' Ia berkata, Aku rnelihat kemah-

kemah yang banyak penjaganya dan paling banyak keramahannya.'

Maka malaikat berkata,'Ini aku kumpulkan untuknru.' Dan apabila

ia telah tarnpak kepada orang-orang yang ada di dalamnya, mereka

menyambutnya seraya berkata, 'Kami adalali milikmu."'

Ahmad bin Abir al-HarvAri mengatakan dari Ab0 SulaimAn ad-

DArAni mengenai firman Allah Ta'Ala,

il
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"Dan apabila kamu melihat di sana (surga), niscaya kamu akan melihat

berbagai maca?n kenihmatan dan kerajaan lang besar." (QS. al-Insin

[76]: 20)

Ia berkata, "Sesungguhnya malaikat akan datang dengan kerarnahan

kepada wali Allah dan tidak bisa sampai kepadanya kecuali dengan

iz\n. la berkata kepada hijab-Nya, 'Izinkan aku atas wali Allah.'

Maka hijab itu memberitahukan kepada hijab-hijab yang lain dan

dari rumahnya menuju ke Bab as-SalAm (pintu keselamatan), yaitu

sebuah pintu rnasuk menu.ju Tuhannya. Jika Dia berkehendak

tanpa perlu izin, dan Rasul Allah tidak masuk kepada-Nya kecuali

dengan izin."

Ibnu Abir ad-DunyA berkata, "Khalid bin KhaddAsy meriwayatkan

kepada harni dari Mahdi bin Maimirn, dari Muhammad bin Abdi
al-Muluk bin Ab0 Ya'q0b, dari Bisyar SaghAf ia mengatakan,
'Karni sedang duduk bersama AbdullAh bin SalAnr, maka ia berkata,
'Sesungguhnya makhluk Allah yang paling rnulia di sisi Allah
adalalr AbO al-pAsin flhallalldhu i4laihi uta Sallam. Sesungguhnya

surga berada di langit dan neraka di Burni.

Ketika Hari Kiarnat Allah menrbangkitkan makhluk-rnakhluk,

umat-umat dan nabi-nabi satu persatu, kemudian jernbatan

diletakkan di atas.jahanam. Lalu seseorang menyerukan, 'Dimana

Ahmad dan umatnya?' Rasulullah berdiri diikuti umatnya, yan51

baik maupun yang jahat. Maka mereka digiring menuju.jernbatan

dan Allah menghapus penglihatan musuh-rnusuh-Nya. Mereka

pun terbang berjatuhan ke dalamnya dari sebelah kiri dan kanan,

sementara Nabi ^l/zallalldhu Alaihi wa Sallam selamat Lreserta

orang-orang shalih. Lalu para rnalaikat menyambut nrereka dan

rnenernpatkan ntereka di rurnah-rumah rnereka di dalarn surga
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di sebelah kanan dan kirimu hingga berakhir kepada Tuhannya.

Kemudian diberikan kepadanya sebuah kursi di sisi kanan Allah.

Setelah itu seseorang menyeru, 'Dimana'isA dan umat?' Kemudian

ia menyebutkan seperti yang telah disampaikan lalu ia berkata,
'Maka diberikan kepadanya kursi di sisi lain. Kemudian mereka

diikuti oleh nabi-nabi dan umat-umat yang lain, hingga yang

paling akhir adalah Nabi Niih as."' Hadits ini mauqirf pada Ibnu

SalAm ra.

Ibnu Ab0 ad-DunyA berkata, 'Abff Nashru at-TammAr

meriwayatkan kepada kami dari HimAd bin Salamah, dari TsAbit

al-BanAni, dari Abir 'UtsmAn an-Nahdi, dari Salmdn al-FArisi, ia

berkata, 'ShirAth diletakkan pada Hari Kiamat, dan ia mempunyai

ketajaman seperti silet. Para nralaikat berkata, 'Tuhan kami,

siapakah yang akan melintas di atas ini?'Allah berkata, 'Siapa saja

yang Aku kehendaki dari makhluk-Ku.' Para malaikat lalu berkata,

'Tuhan kami, tidaklah kami menyembah-Mu sesuai dengan hak-

Mu untuk disembah."'

Sifat Penduduk Surga dan Berbagai Bentuk
Kenikmatan yang Telah Disiapkan untuk Mereka

ImAm Ahrnad berkata,'Abdu ar-RazAq rneriwayatkan kepada karni

dari Ma'mar, dari HamAm, dari Abir Ilurairah bahwa Rasulullah

SltallailAhu Alaihi wa Sallam bersabda, 'Rombongan pertam.a lang
nLenuju surga, gambar mereka seperti gambar bulan pada malam

purnama. Mereka tidak meludah di dalantnya, tidak pula mengeluarkan

ingus, dan tidak buang air besar. Tempat air dan sisir mereka terbuat

dari emas danperak. Panggangan mereka terbuat dari bunga bakung dun

keringat mereka adalah ka.;hrri. Setiap satu oranp; mempunl,ai duu orung

istri yng tulang betimya terlihat dari balik dagntg karena. indahnlu.

Tidak ada perselisihan di antara mereka, tidak pula'pertengkaran. Ilati
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mereka adalah satu, yaitu untuk bertasbih kepada Allah setiap pagi dan

petangl"

Demikianlah yang diriwayatkan oleh Muslirn dari Muhammad

bin Rdfi" dari Abdu ar-Razaq, dan dikeluarkan oleh al-Bukhari,

dari Muhammad bin Muqatil, dari lbnu al-Mubarak, yang kedua-

duanya dari Ma'mar.

Ab0 Ya'li berkata, 'Ab0 al-Khutsaimah meriwayatkan kepada

kami dari Jarir, dari 'ImArah ibnul-Qa'qa', dari Abfi Zur'ah, dari

Abfi Hurairah bahwa Rasulullah shallalhhu Alaihi wa sallam

bersabda, 'Rornbongan pertama yang rlerlasuki surga mereka seperti

gambar bulan pada malam purnama dan orang-orang setelah mereka

lebih terang dari cahaya bintang (lang bercahaya) seperti mutiara lang
bersinar terang di langit. Mereka tidak buang air kecil dan tidak buang

air besar, tidah meludah dan tidah beringus. sisir mereka dari emas

dan weutangian yang mereka gunakan adalah kasturi. Tem.pat mereka

bersantai terbuat dari permadani yang lembut. Istri-istri mereka adalah

para bidadari. Akhlak mereka adalah seperti akhlak satu orang laki-laki,

dalarn gambar ayah mereka dan setinggi enam puluh lengan""

Diriwayatkan oleh Muslim dari AbCr Khutsaimah dan merupakan

hadits muttafaq 'alaih dari hadits Jarir.

Usia Penduduk Surga

ImAm Ahmad dan at-Thabrani meriwayatkan dengan lafazh

darinya hadits dari HimAd bin Salamah, dari Ali bin ZatdbinJad'in,

dari sa'id ibnul-Musayyab, dari Abcr Hurairah bahwa Rasulullah

shallaildhu i4laihi zaa sallam bersabda, "Penduduk surga masuk ke

surga dalam keadaan telanjang (tidak mengenakan sehelai pakaian

pun), bercahaya dan terlihat selalu segar, seperti usia pemuda-penruda

tiga putuh tiga tahun. Daru mereka dalam bentuk seperti Adant, tinggt

enam puluh lengan dan lebar tujuh lengan."
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Ath-ThabrAni berkata,'Ahmad bin IsmA'il al-Adawi meriwayatkan
kepada kami dari Amrfi bin Marz0q, dari 'Imrdn al-eaththAn,
dari QatAdah, dari Syahru bin Hausyab, dari Abdurrahmfln bin
Ghanam, dari Mu'ddz bin Jabal bahwa Rasulullal"r Shallalldhu
i4laihi wa Sallam bersabda, 'Penduduk surga mosuh ke surga dalam

keadaan tidak berpakaian, mengkilap, deztasa seperti pemuda usia tiga
puluh tiga tahun."'

At-Tirmidzi meriwayatkan hadits dari 'Imrdn bin DAwud al-

QaththAn. Kemudian ia mengatakan bahwa hadits ini hasan

gharib.

Ab0 Bakar bin AbO ad-DunyA berkata, 'Al-Qflsim bin HAsim
meriwayatkan kepada kami dari Shafw6n bin ShAlih, dari Rawdd

bin JarAh al-Asqal6ni, dari al-AuzA'i, dari HAr0n bin Ri'Ab, dari
Anas bin Malik bahwa Rasulullah shallallahu )4laihi wa sallam.

bersabda, 'Penduduk surga memasuki surga dengan tinggi badan

setinggi Adam, enam puluh lengan, dengan lengan rualaikat. Dalam
ketampanan Tt,suf dan lahir seperti kelahiran 'is| berusia tiga puluh
tiga tahun. Dalam kefasihan lisan Muhammad, tidak berpakaian dan

mengkilap serta deztasa."

Abir Bakar bin Ab0 DAwud telah meriwayatkan dari Mahm0d bin
Khalid dan Abbas ibnul-WAlid, kedua mengatakan bahwa Amr0
meriwayatkan kepada mereka dari al-AuzA'i, dari HAr0n bin Ri'Ab,

dari Anas bin MAlik bahwa Rasulullah shallalldhu )4taihi ua sallam
bersabda, "Penduduk surga dibangkitkan dalam rupa Adam berusia

tiga puluh tiga tahun, tidak berpakaian dan mengkilap lagi dzuasa.

Kemudian mereka dibatua ke sebuah pohon dalarn surga dan berpakaian

darinya. Pakaian mereka tidak basah dan tidak pula hilang muda

mereka."

Abfi Bakar bin Ab0 DAwud berkata, "SulaimAn bin DAwud
meriwayatkan kepada kami dari Ibnu Wahab, dari Amrir ibnul-
HArits, dari DarAj Abri as-Samah, dari AbO al-Haitsam, dari Abfi

Rahasia Akhirat

Sa'id al-Khudri bahwa Rasulullah ShallailAhu i4laihi uta Sallam

bersabda, 'Apabila seorang dari penduduk surga mati ketika ia masih

kecil atau sudah besar, mereka dikembalikan dalam usia tiga l>uluh tiga

tahun dalant surga dan tidak akan bertambah selamanya, deruikian pula

penduduk neraka."'

At-Tirmidzi meriwayatkan dari Suwaid bin Nashr, dari Ibnu al-

MubArak, dari Rasyidin bin Sa'ad, dari Amrff ibnul-H6rits.

Sifat Neraka dan Siksa Pedih yang
Tersedia di Dalamnya

Allah 'fa'Ah berfirman,

tl;;u jritJ p o$
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"Maka apabila kamu tidak dapat rnembuat(nya) dan pasti kamu tidak

akan dapat membuat(nya), peliharalah dirimu dari neraka yng bahan

hakarnla marutsia dan batu, yang disediakan bagi orang-orang lang
kafir." (QS. al-Baqarah lz)z z*\

i--

J/.+ll il

"Sesungguhn)a orang-orang kafir dan mereka mati dalum keaclaan

kafiry mereha itu mendapat la''nat Allah, para malaikat dan manusia

seluruhryta;' (QS. al-Baqarah [e]: t6t)
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" Mereka itulah orang-orang lang membeli ke sesatan dengan petunjuh dan

siksa dengan ampunan. Maka alangka.h beraninya mtreka mznentang

api nerakal" (QS. al-Baqarah lz)z 175)

ib e i U,la*:,'s{,i;t S\#sUifrLt

uia6' 4$li"r* e6i **i
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,,sesungguhnla orang-orang yang kafir lalu mereka mati sedang mereka

tetap dalam kekafirannya, maka tidaklah akan diterima dari seseorang

di antara mereka ernas sepenuh bumi, walaupun ia menebus diri dengan

emas (yang seban3tak itu). Bagi mereka itulah siksa yng pedih dan

sekali-kali mereka tidak memperoleh penolong." (QS. Ali 'Imrin [s]:
er)

d;k ge '&J; \1t:'\rFu;ffrLt
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" sesungguhnya orang-orang 3tang kafir kepacla ayat-ayat Kami,

kelah akan Kami masukkan mereha ke dalam neraka. setiap kali kulit

mereka hangus, Kani ganti kulit mereka dengan kulit yng lain, xtpaYa

mereka merasakan azab. Sesungguhnya Allah Mahalterkasa kg'

Mahabiiaksana|' (pS. an-Nisi' [+]: 5o)

iGr r6i "bi*i\e
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" sesungguhnya orang-orangyang kafr dan melakukan kezaliman' Allah

sekali-hali tidak akan mengampuni (dosa) mereka dan tidak (pula) akan

menw{ukhan jalan kepad'a ntereka, kecuali jalan ke neraka jahanam'

Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya' Dan yang demikian adalah

mud.ah bagi Alkh)' (QS. an-Nisfl' [+]: r68-16e)
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"sesungguhnya orang-orang yang kafir sekiranya mereka mempunitat

ap a yn g d i bumi in i s e lur uhnlt a d'a n me mpunit ai y an g s e b any ah itu (?u I a)

rmtuk menebus diri mereka dengan itu dari azab Hari Kiamat, nistayd

(tebusan itu) tidak akan diterima dari mereka dan mereka beroleh azab

yngperlih.Merekainginkeluardarinerakapadahalmerek'asekali-
.;,'kali tidak dapat keluar daripadanla dan mereka mentperoleh azah

wng kekal|' (QS. al-Mf idah l5)z 3647)
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" Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Kami dan

menjtombongkan diri terhadapnya, sekali-kali tidak dibukakan bagi

mereka pintu-pintu langit dan tidak (pula) mtreka masuk surga, hingga

unta mas'uk ke lubang jarum. Demikianlah Kami memberi pembalasan

kepada orang-orang yang berbuat kejahatan. Mereka mempunyai tikar
tidur dari api neraka dan di atas mereka ada selimut (api neraka).

Demihianlah Kami memberi balasan kepada orang-orang yang zalim."

(QS. al-Aref [z]; 4o-4r)
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" Orang-orang yang ditinggalkan (tidak ikut berperang) itu, nlerasa

gembira deng;an tinggalryta mereka di belakang Rasulullah dan nrcreka

tidak suka berjihad dengan harta danjizua mereka padajalan Allah dan

mereka berkata, 'Janganlah kamu berangkat (pergi berperang) dalant

panas terik ini.' Katakanlah :4pi neraka .jahanam itu lebih sangat
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panas(ryta), jika mereha mengetahui.' Maka hendaklah mereka sedikit

tertawa dan banlak menanp;is, sebagai pembalasan dari apa yng selalu

mereka kerjakan;' (QS. at-Taubah [s]: s1-82)
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"(bagi mereka) kesenangan (sementara) di dunia, Kemudian kepada

Kami-lah mereka kembali, Kemudian kami rasakan kepada mereha siksa

yng berat, disebabkan kekafiran ruereka." (QS. Y0nus [to]: 70)
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"Adapun orang-orang yang celakq maka (tempatnjta) di dalam

neraka. Di dalamnya mereka mengeluarkan napas dan menariknya

dengan (merintih). Mereka kekal di dalamnya selama ada langit dan

bumi, kecuali jika T-uhanmu menghendaki yang (k*) Sesungguhnla

Tuhanmu Maha Pelaksana terhadap apa yng Dia dikehendaki." (QS.

Htd [tr]: 1<16-107)
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" Dan barangsiapa yang ditunjuhi Allala dialah yang mendapat petunjuk

dan barangsiapa yang dia sesatkan Maha sekali-kali kamu tidak akan

mendapat penolong-penolong bagi mereka selain dari Dia. dan hami

akan mengumpulkan mereka pada hari kiamat (diseret) atas muka

mereka dalam keadaan buta, bisu dan pekak. tempat kediaman mereka

adalah neraka jahannam. tiap-tiap kali nyala api Jahannam itu akan

padam, kami tambah lagi bagi mereka nyalanya)' (QS. al-Isrfl' IrZ]:
e7)

Rahasia Akhirat

mtreka danluga kulit (mereka). Dan untuk mereha cambuk-cambuk dari

besi. Setiap kali mereka hendak ke luar dari neraka lantaran kesengsaraan

merekq niscaya mereka dikembalihan ke dalantnjta. (Kepada mereka

dikatakan), 'Rasailah azab jtang membakar ini;" (QS. al-Hajj laz)z
ts-e2)
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"Sesungguhnjta barangsiapa datang kepada Tuhannya dalam keadaan

berdosa, maka sesungguhnya baginya neraka jahanam. Ia tidak mati di
dalamnla dan tidak (pula) hidup." (QS. Thahn lzo): 7+)
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'Inilah dua golongan (golongan mukmin dan golongan kafir) yang
bertengkar, mereka saling bertengkar mengenai Tuhan mereka. Maka
orang kafir akan dibuatkan untuk mereka pakaian-pakaian dari api
neraka. Disiramkan air yng sedang mendidih ke atas kepala mereka.

Dengan air itu dihancurluluhkan segala apa yng ada dalam perut

drlx; O

.,!i..("j
.:

.e9 ,'{

(t:,Aa/-t Qtrol;t\t

il

r.!. ;13-..t,f W e, )Ai &;3 :Ar,.E. orl.,.l

ij6 <E., Jr;$ Y";,Sr 11; Jlt
,, - /i ,,i.Lr'tt" l}e c)i, lL3

3r# {ts a"'

62Y, ;;j li

3r;rl 6)+ ;bj bs ,i!c*:, oiSj l; qr

i:E, cnr 1i ;P ,t'l ei-;is L! )rb" Lv t-t

"Barangsiapa lang berat timbangan (kebaikan)nya, maka mereka ttulah

orang-orang yang dapat keberuntungan. Dan barangsiapa yang ringan

timbangannya, maka mereka itulah orang-orang yang merugikan diri
mereka sendiri. Mereka kekal di dalam neraka jahanam. Muka mereka

dibakar api neraka dan mereka di dalam neraha itu dalam keadaan

cacat. Bukankah ayat-ayat-Ku telah dibacakan kepadamu sekalian,

tetapi kamu selalu mendustakann1a? Mereka berkata, 'Ta Tuhan kam|

kami telah dikuasai oleh kejahatan kami dan adalah kami orang-

orang yang tersesat. Ta Tuhan kami, keluarkanlah kami daripadanla

(dan kembalikanlah kami ke dunia). Jika kami kembali (juga kepada
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kekafiran), sesunggyhnya kami adalah orang-orang yng zalim.' Allah

berfirman,'T'tnggallah dengan hina di dalamnl,a, dan janganlah kamu

berbicara dengan Aku. Sesungguhnya ada segolongan dari hamba-

hamba-Ku berdoa (di dunia), 'Ta Tuhan kami, kami telah beriman.

Maka ampunilah kami;" (QS. al-Mu'min0n las): roz-ro9)
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" Bahkan mereka mcndustakan Hari Kiamnt. Karni sediakan neraha yang

menyala-nyala bagi siapa yang mendustakan Hari Kiamat. Apabila

neraka itu mzlihat mereka dari tenpat yang jauh, mtreka mendengar

kegeramannya dan suara nyalanya. Dan apabila mereka dilemparkan

ke tempat yang sem.pit di neraka itu dengan dibelenggu, mereka di sana

meng harap k an ke b in a s aan. ( A k an di k ata k an k e p a da mz re k a),' Janganl ah

kamu mengharapkan satu kebinasaan saja, nulainkan harapkanlah

kebinasaanyang barytak '" (QS. al-Furqin lz|)t r r-r+)

"Maka mereka (sembahan-sentbahan nu) dtjungkirhan ke dalam neraka

bersamu-sarna orang-orang lang sesat dan bala tentara iblis semuanya.

Mereka berkata sedang mereka bertengkar di dalam neraka, 'Demi Allah!

Sungguh kita dahulu (di dunia) dalam kesesatan yang nyato, karena kita

mempersamakan kamu dengan Tuhan semesta alam. Dan tiadalahyang

menyesatkan kami kecuali orang-orang lang berdosa. Maka kami tidak

mempunyai pemberi syafaat seorang pun dan tidak pula mempunyai

teman yang akrab. Sekiranya kami dapat kembali sekali lagi (ke dunia),

niscaya kami menjadi orang-orang yang beriman.' Sesungguhnya pada

yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah),

tetapi kebanyahan mereha tidak beriman. Dan sesungguhryta Tuhanmu

benar-benar Dialah Tang Mahaperkasa lagi Maha Penyalang." (QS.

asy-Syu'ar 2t' lae)z 94,- r o4,)

(::)i;;V
" Mereka itulah orang-orang yang mendapat azab yang buruk (di dunia)

dan mereka di akhirat adalah orang-orang yang paling merugi." (pS.

an-Naml 12772 5)

" Kami biarkan mereka bersenang-senang sebentar, kentudian Kami paksa

mereka (masuk) ke dalam siksa yang keras;' (QS. LuqmAn lst)z 2+)
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"Dan adapun orang-orang yang fasik (kafir), ntaka tempat mereka

adalah neraka. setiap kali mereka hendak keruar daripadaryta, mereka
dikembalikan (lagi) ke dalamnya dan dikatakan kepada mereka,
'Rasakanlah siksa neraka yang dahulu kamu mendustakannla.'
se sungguhnya Karni merasakan kepada mereka sebagzan azabyang dekat
(di dunia) sebelum azab yang lebih besor (di akhirat), mudoh-mudahan
mereka kembali (ke jalanyng benar)." (eS. as-sajdah [sz]: ao_zr)
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nl,dak (pula) seorang penolong. Pada hari ketika muka mereka dibolak-

balikkan dalam nerakq mereka berkata, Hlangkah baiknya, andaikata

kami taat kepada Allah dan taat (?ula) kepada Rasul.' Dan mereka

berkata, 'Ta Tuhan Kami, sesungguhnya kami telah mznaati pemimpin-

pemimpin dan pembesar-pembesar kami. Lalu mereka menyesatkan kami

dari jalan (yoog benar). Ta Tuhan kami, timpakanlah kepada mereka

azab dua hali hpat dan kutuklah mereka dengan kutukan yang besar."

(QS. al-Ahzdb lss)z e+-os)
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"Dan orang-orang kaftr bagi mereka neraka jahanam. Mereka tidak

dibinasakan sehingga mereka mati dan tidak (pula) diringankan dari
mereka azabnya. Demikianlah Kami membalas setiap orang lang
sangat kafir Dan mereka berteriak di dalam neraka itu, 'Ta Tuhan

kami, keluarkanlah kam.i niscaya kami akan mengerjakan amal jtang

shalih berlainan dengan ytng telah kami kerjakan.' A?akah Kami tidah

memanjangkan unturmu dalam masa lang cukup untuk berpikir bagi

orang lang mau berpikir dan (apakah tidak) datang kepada kamu

pemberi peringatan? Maka rasakanlah (azab Kami) dan tidak ada bagi

orang-orang yang zalim seorang penolong pun;' (QS. Fflthir lsS):
36-37)
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" sesungguhryta Allah melaknati orang-orang kafir dan menyediakan
bagi mereka apiyang ruenyala-nyala (neraka). Mereka kekal di dalamnla
selama-lantanla. foIereka trdak ntemperoleh seorang pelindung pun dan
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" (Ke p ada malaik at dip er intal*u n) 

" 
Kum! ulk anlah orattg-o ran!! ! dng

zalim bersama t'*o' sejawat n'n"ko d'an sembahan-sent'ltahan ldng

selalu mereka sernbah seiatn Allah' maka tunjukkattlah kepada mereka

jalan ke neraka' Dan tahanlah mereka (di tem'pat perhentian) karena

sesungghnya mereka akan ditanya' 'Mengapo kamu tidak tnlong-

menolong?' Bahkan, mereka pada hari itu meniterah (kepada keputusan

Atlah);' (QS' ash-Shaffht [oz]: 2e-26)
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"Inilahjahanamyangdahulukamud'iancam(dengannya).Masuhlah

k amu ke dala*ny o p oi.o hari ini dis eb ab kan k amu d.ahulu mengingk ariny a'

Parla hari ini Kami tutul> mulut mereka dan berkatalah kepada Kami

tangan mereka, d'an m'mb'ri kesaksian kaki mereka terhadap apa

yang dahulu mereha usahakan' Dan iika Kami menghendaki' pastilah

kamihapushanmatamerekalalumerekaberlomba-lomba(mencari)

jalan. Maka betapakah mereka d'apat metihat(nya)' Dan jika Kami

menghend'oki,pastilah Kamiubah mereka di tempat mereha berada' maka

mereka tidak sanggup berjalan lagt d'an tidak (puta) sanggup kembali,,,

(QS. Ytsin [so]:63-67)
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"Beginilah (keadaan mereka)' Sesungguhnya bagt orang-orang yang

durhaka benar-benar (d'ised'iakan) tempat kembali yang buruk (yaitu

neraka jahano*1,1ong mereka *oruh ke-dalarunya' maka anr'at buruklah

jahanam itu sebagai ii" tinggal' Initah (azab neraka)' biarlah mereka

merasakannya. (Mtnuman ruereka) air yang sangat panas dan air tang

sangat dingin' Dan azab yang lain yang serupa itu berbagai 

Xt#; R
(Dikatakan hepada '*"koS'llni 

odotoh suatu rombongan (p arm
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pengikutmu) lang masuk berdesak-desak bersama kamu (ke neraka).'

(Berkata pemimpin-peruimpin mereka yang durhaka), 'Tiadalah ucapan

selamat datang kepada ntereka karena sesungguhryta mereka akan ntasuk

neraka.' Pengikut-pengikut mereka menj awab,' I ebenarnjt a hamulahy ang

lebih pantas tidak menerima ucapan selamat datang, karena kamulah

yang menjerumuskan kami ke dalam azab ini maka amat buruklah
jahanam itu sebagai tempat meneta.p.' Mereka berkata (log0, 'Ta Tuhan

kami, barangsiapa yng rnenjerumuskan kami ke dalam azab ini maka

tambahkanlah azab kepadan1a dengan berlipat ganda di dalam neraka.'

Dan (orang-orang durhaka) berkata, 'Mengapa kami tidak melihat

orang-orangjtang dahulu (di dunia) kami angkat sebagai orang-orang

yangjahat (hina)? Apahah kami dahulu menjadikan mereka olok-olokan,

ataukah karena mata kami tidak ntelihat mereka?' Sesungguhnya yang
demikian itu pasti terjadi, (yaitu) pertengkaran penghuni neraka." (eS.
Shadd [ss]: 55-G4)
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"Orang-orang kofir dibawa ke neraka jahanaru berombong-rombongan.

Sehingga apabila mereka telah sanpai ke neraka itu, dibuhakan

pintu-pinturyta dan berkatalah kepada mereka penjaga-penjaganya,

Apakah belum pernah datang kepadamu rasul-rasul di antaramu lang
membacakan kepadamu ayat-ayat Tuhanmu dan memperingatkan

kepadamu akan pertemuan dengan hari ini?' Mereka ruenjaztab, 'Benar

Qelah datang).' Tetapi telah pasti berlahu ketetapan azab terhadap

orang-orang yang kafir. Dikatakan (kepada mereka), 'Masukilah pintu-

pintu neraka jahanam itu, sedang kamu kekal di dalamnya.' Maka

neraka jahanam itulah seburuk-buruk tempat bagi orang-orang lang
menyombongkan diri." (QS. az-Zumar fss]: 7L-72)
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" sesungguhnya orang-orang lang kafir diserukan kepada mereka (pada

Hari Kiafitat), 'sesunggJthnya kebencian Allah (kepadamu) lebih besar

dari.pada kebencianmu kepada dirimu sendiri karena kamu diseru untuk

beriman tapi kamu k&r.' Mereka ruenjawab,'Ta Tuhan kami, Engkau

telah mematikan kami dua kali dan telah menghidupkan kami dua kali

(pula), lalu kami mengakui dosa-dosa hami. Maka adakah suatu jalan

(bagi kami) untuk keluar (dari neraka)?' Tang demikiart itu adalah

karena kamu mengingkari apabila diseru untuk menyembah Allah

saia. Dan apabila Allah dipersekutukan kamu percaya. Maka putusan

(sekarang ini) adalah pada Allah Tang Mahatinggi lagi Mahabesar;'

(QS. al-Mu'min f+o]: ro-LQ)
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berbantah-bantah dalam neraka, maka orang-orang lang lemah berkata

kepada orang-orang yang rnenyombongkan diri, 'Sesungguhnya kami

adalah pengikut-pengikutmu, maka dap atkah kamu menghindarkan dari

kami sebagian azab api neraka?' Orang-orang lang menyombongkan

diri menjawab, 'Sesungguhnya kita semua salna-santa dalam neraka

karena sesungguhnya Allah telah menetapkan keputusan di antara

hamba-harnba-(N1a).' Dan orang-orang yang berada dalam neraka

berkata kepada penjaga-penjaga neraka jahanam,'Mohonkanlah

kepada Tuhanmu supalta Dia meringankan azab dari kami barang

sehari.' Penjaga jahanam berkata, :4pakah belum datang kepadamu

rasul-rasulmu dengan membausa keterangan-keterangan?' Mereka

menjazaab, 'Benar, sudah datang.' Penjaga-penjaga jahanam berkata,

'Maka berdoalah kalian.' Dan doa orang-orang kafir itu harytalah sia-

sia belaka. Sesungguhnya Kami menolong rasul-rasul Kami dan orang-

orang yang beriman pada kehidupan Dunia dan pada hari berdirinya

saksi-saksi (Hari Kiamat), (yaitu) hari yang tidak berguna bagi orang-

orang zalim permintaan maafnya. Bagi merekalah laknat dan bagi

mereha tempat tinggal2ang buruk;' (QS. al-Mu'min f+O]: 45-59)
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'Allah memeliharanya dari kejahatan tipu daya mereka dan Fir'aun

beserta kaumnya dikepung oleh azab yang amat buruk. Kepada mereka

dinampakkan neraka pada pagi dan petang, dan pada hari terjadinya

Kiamat. (Dikatakan kepada malaikat), 'Masukkanlah Fir'aun dan

kaumnya ke dalam azabyang sangat keras.' Dan (tngatlah) ketikamereka
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€icy#eiie*3+t
"(Taitu) orang-orang yang mendustakan Al-Kitab (al-Qur'an) dan

wahyu yng dibazaa rasul-rasul Kami yng telah Kami utus. Kelak

mereka akan mengetahui, ketika belenggu dan rantai dipasang di leher

mereka, seraya mereka diseret, ke dalam air yang sangat panas, kemudian

mereka dibakar di dalam api, lalu dikatakan kepada mereka,'Manakah

berhala-berhala jtang selalu kamu persekutukan (yang kamu sembah)

selain Allah?' Mereha menjawab, 'Mereka telah hilang lenyap dari

kami, bahkah kami dahulu tidak pernah menyembah sesuatu.' Seperti

demikianlah Allah m.enyesatkan orang-orang kafir. Tang demikian itu

disebabkan karena kamu bersuka ria di muka Bumi dengan tidak benar

dan karena kamu selalu bersuka ria (dalam kemaksiatan). (Dikatakan

kepada mereka), 'Masuklah kamu ke pintu-pintu neraka jahanam dan

kamu kekal di dalamnya.' Dan itulah seburuk*buruk tempat bagt orang-

orang lang sombong;' (QS. al-Mu'min [+o] : 7o-7 6)
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"Dan yang demikian itu adalah prasangkamu lang telah kamu sangka

terhadap Tuhanmq prasangka itu telah membinasakan kamu, maka

jadilah kamu termasuh orang-orang lang merugi. Jika mereka bersabar

(menerima azab), maha nerakalah tempat diam rnereka. Daajika mereka

mengemukakan alasan-alasan, maka tidaklah mereka termasuk orang-

orang jtang diterirna alasannya. Kami tetapkan bagi mereka teman-teman

yng menjadikan mereka memandang bagus apa yang ada di hadapan

dan di belakang mereka. Dan, tetaplah atas mereka keputusan azab

pada umat-umat yang terdahulu sebelum mereka, dari jin dan manusia.

Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yng merugi. Dan orang-

orangyang kafir berkata,'Janganlah kamu mendengar dengan sungguh-

sungguh akan al-Qur'an ini dan buatlah hiruk-pikuk terhadapnya,

supaya kamu dapat mengalahkan (mereka).' Maka sesungguhnya Kami

akan merasakan azab yarug keras kepada orang-oramg kafir dan Kami

akan memberi balasan kepada mereka dengan seburuk-buruk pembalasan

bagi apa yng telah mereka kerjakan. Demikianlah balasan (terhadap)

musuh-musuh Allah, (yaitu) neraka. Mereka mendapat tempat tinggal

yang kekal di dalarnnya sebagai pembalasan atas keingkaran mereka

terhadap ayat-ayat Kami. Dan orang-orang kaJir berkatq 'Ta lfuhan

kami, perlihatkanlah kepada kami duajenis orang yang telah menl esatkan

kami (yaitu) sebagian darijin dan manusia agar kanti letakkan keduanya

di bazaah telapak kaki karni supaya keduajenis itu menjadi orang-orang

yang lina;" (QS.Fushilat [+t]: 23-29)
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"sesungguhnla orang-orang yang berdosa kekal di dalam azab neraka

.jahanam. Tidak diringankan azab itu dari mereka dan mereka di

dalamnla berputus asa. Dan tidaklah Kami menganiaya mereka tetapi

merekalah )ang rnenganiaya diri mereka sendiri. Mereka berseru, 'Hai

Malik, biarlah Tuhanmu membunuh kami saja.' Ia menjautab, 'Kamu

akan tetap tinggal (di neraka ini).' Sesungguhrya Kami benar-benar

telah mtmbazaa kebenaran kepada kamu tetapi kebanlakan di antara

hamu benci kepada kebenaran itu." (QS. az-Zukhruf [*s]: 74-78)
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" sesungguhnya pohon zaqqilm itu makanan orang yang banlak berdosa.

(Ia) seperti kotoran minyak yang mendidih di dalam perut, seperti

Rahasia Akhirat 749

mendidihnya air ltang sangat panas. Peganglah ia kemudian seretlah

ia ke tengah-tengah neraka. Kemudian tuangkanlah di atas kepalan1a

siksaan (dari) air yang amat panas. Rasakanlah, sesungguhnya kamu

orang yang perkasa lagi mulia. Sesungguhnya ini adalah azab yang

dahulu kamu ragukan;' (QS. ad-Dukhfln [+e]: 43'5o-)
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"Perumpamaan (penghuni) surga yang dijanjihan kepada orang-orang

yng bertakwa yng di dalamnya ada sungai-sungai dari air yang tiada

berubah rasa dan baunya, sungai-sungai dari susu yang tiada berubah

rasanla, sungai-sungai dari khamar (arak) yang lezat rasanya bagi

peminumnyq dan sungai-sungai dari madu yang disaring dan mtreka

di dalamnya memperoleh segalamacanxbuah-buahan dan antpunan dari

Tuhan mereka. (Apakah) sama dtngan orang lang kekal dalam neraka

dan diberi minuman dengan air yng m.endidih sehingga mzmotong-

motong ususnya?" (QS. Muhammad l+z)z t5)

" (Dan ingatlah akan) hari (yang pada hari itu) Kami bertanya hepada

jahanam, Apakah kamu sudah penuh?' Ia menjazaab, 'Masih adakah

tambahan?'" (9S.QAf [5o]: so)
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" Pada hari mereka didorong ke neraka jahanam dengan sekuat-kuatnjta.
(Dikatakan kepada mereka), 'Inilah neraka yang dahulu kamu selalu
mendustahannya. Maka apakah ini sihir ataukah kamu tidak melihat?
Masuklah kamu ke dalamnya (rasakanrah panas apirya), maka baik
kanLu bersabar atau tidak, sarua saja bagimu. Kamu diberi balasan
terhadap apa yang telah kamu kerjahan],'(eS. ath-Thfrr [de]; rs_
r6)

'wr*i lt<l;, 'vi, $;i'u.-rVe:*ibai g

&;-:""i_rrr,.g:, iS # O

Li ,ri, )'$,'"r:JL 2c:, S [l ,l=_ fu 6lir\
;i.H\#i*5fisli

"sebenarnya hari Kiamat itulah hari yang dijanjihan kepada mereka
dan Kiamat itu lebih dahsyat dan lebih pahit. sesungguhnya orang-
orang yang berdosa berada dalam kesesatan (di dunia) dan dalam
neraka- (Ingatkh) pada hari mereka diseret he neraka di atas m.uka
mereka. (Dikatakan kepada mereka), 'Rasakanrah sentuhan api neraka.'
sesungguhnya Kami menciptakan segara sesuatu menurut ukuran. Dan
perintah Kami hanyalah satu perkataan seperti kejapan mata." (es. al-
pamar l5+)z 46-50)
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"Orang-orang lang berdosa dikenal dengan tanda_tandanya, lalu
dipegang ubun-ubun dan kaki mereka. Maka nikmat Tuhan kamu yang
mana hah y ang kamu dustakan? Inilah nerak a j ahonam. yang didustakan
oleh orang-orang berdosa. Mereka berkeliling di antaranya dan di antara
air yang mendidih lang menluncak panasnya. Maka nikmat Tuhan
kamu yang manakah ltang kamu dustakan?,'(eS. ar_Rahmffn [sf]:
4t-45)
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"Dan golongan kiri, siapakah golongan kiri itu? Daram (siksaan) angin
yang amat panas dan air panas yang mendidih, serta dalam naungan
osa? lang hitam. Tidak sejuh dan tidak m.enyenangkan. Serungguhnya
mereka sebelum itu hidup bermezuah-mewahan. Dan mereka terus-
nrc?xerus mengerjakan dosa jtang besar. Mereka selalu mengatakan,
i4pakah apabila kami mati dart menjadi tanah dan turang berurang,
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apakah sexmgguhnlta kami benar-benar akan dibongkitkan kembali?

Apakah bapak-bapak kami yang terdahulu (dibangkitkan pula)?"' (eS.
al-Wflqi'ah [5o]: 4r-48)

Rahasia Akhirat 753

.b
-!*,i-t , .r

w ,_ilt L.K l'=ul

,:!:')#-":i frs ifl;
"Maka pada hari ini tidak diterima tebusan dari kamu dan tidak pula

dari orang-orang kafir. Tem,pat kamu ialah neraka. Itulah tempat

berlindungmu. Dan ia adalah sejahat-jahat tenpat kembali)' (QS. al-
Hadid E57l: 15)
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"Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu

dari api neraka yng bahan bakarnya adalah manusia dan batu.

Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, tidak mendurhakai

Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka, dan selalu

mengerjakan apayng diperintahkan;' (pS. at-Tahrim [oo]: e)
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"Dan orang-orang yang kafir kepada Tuhannya ntemperoleh azab

jahanam. Dan itulah seburuk-buruk tem.pat kembali. Apabila mereka

dilemparkan ke dalamnya, mereka mendengar suara neraka yng
mengerikan, sedang neraka itu ruenggelegak. Hampir-hampir (neraka)

itu terpecah-pecah lantaran marah. Setiap kuli dilemparkan ke

dalamnla sekumpulan (orang-orang kofir), penjaga-penlaga (neraka

itu) bertanya kepada mereka, )4pakah belum pernah datang kepada

kamu (di dunia) seorang pemberi peringatan?' Mereka mznjazaab,

'Benar ada. Sesungguhnya telah datang kepada kami seorang pemberi

peringatan, maka kami mendustakan(nya) dan kami katakan, Allah ti.dak

menurunkan sesuatu pun', kamu tidak lain hanyalah di dalam kesesatan

yang besar.' Dan mereka berkatq 'Sekiranya kami mzndengarkan atau

memikirkan (peringatan itu), niscaya tidaklah kami termasuk penghuni

neraka yang menlala-njtala.' Mereka mengakui dosa mereka. Maka

kebinasaanlah bagi penghuni-penghuni neraka lang nlenlala-nyala."'

(QS. al-Mulk [e7]: o-r r)
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"Stperti iulalt azab (dunia). Sesungguhnla azab akhirat
jika mereka mengetahui." (8S. al-Qalam [os]: ss)
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"Adapun orang-orang yang diberikan kitabnya dari sebelah kirinya,

maka ia berkata, 'Wahai alangkah baiknya hiranya apabila tidak

diberikan kepadaku kitabku (ini) dan aku tidak mmgetahui apa hisab

terhadap diriku. Wahai kiranya kematian itulah lang menlelesaikan

segala sesuatu. Hartaku sekali-kali tidak memberi manfaat kepadaku.

Telah hilang kehuasaan dariku.' (Allah berfirman), 'Peganglah ia

lalu belenggulah tangannya ke lehernjta. Kemudian masukkanlah ia ke

dalam api neraka lang ruenlala-nyala. Lalu belitlah ia dengan rantai

yang panjangnya tujuh puluh lengan.' Sesungguhnla ia dahulu tidak

beriman kepada Allah Tang Mahabesar. Dan juga ia tidak mendorong

(orang lain) untuk memberi makan orang miskin. Maka hada seorang

teman pun bagiryta pada hari ini di sini. Dan tidak ada (pula) ruakanan

sedikit pun (bagirya) kecuali dari darah dan nanah yang tidak ada yng
memakannya kecuali orang-orang yng berdosa." (QS. al-Hffqqah

[6e]: zs-st)
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" Sedang rureka saling melihat. Orang hafir tngin kalau sekiranyaa

ia dapat nunebus (dirtnya) dari azab hari itu dengan anak-anaknya,

istrtnya, saudaranya, dan kaum familinya yang melindunginya

(di dunia), serta orang-orang di atas Bumi seluruhayq kemudian

(mengharapkan) tebusan itu dapat menyelamatkannnla. Sehali-kali

tidak dapat. Sesungguhnya neraka itu adalah api yng bergejolak, yang

mengeltEaskan kulit kepala. Tang mtruanggil orang lang tnenlbelakangi

serta yang berpaling (dari agama, dan mengumpulkan (harta benda)

lalu menyimpannya;' (QS. al-Ma'flrij [zo]: r r-rs)
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"Aku akanmeruasukkanryta ke dalam Saqar Tahukah hamu apa (neraka)

Saqar itu? Saqar itu tidak rneninggalkan dan tidak membiarkan. (Neraka

Saqar) adalah pembakar kulit manusia. Di atasnla ada sembiLan

belas (malaikat penjaga). Dan tiada Kami jadikan penjaga neraka itu

melainkan da.ri malaikat dan tidaklah Kami menjadikan bilangan mereka

itu melainkan sebagai cobaan bagi orang-oraflg kafir, supaya orang-

orary{ yang diberi Alkitab yakin, supaya orang lang beriman bertam.bah

imannya, supaya orang-orang j,ang diberi Al-Kitab dan orang-orang

mukmin itu tidak ragu-ragu5 dan supaya orang-orang yang di dalam

hatinjta ada penyakit dan orang-orang kafir (mengatakan), Apakah

yang dikehendaki Allah dengan bilangan ini sebagai perumpamaan?'

Demikianlah Allah menlesatkan orang-orang yang dikehendaki-Nj,a

dan member"i petunjuk kepada siapa yang dikehendaki-Nya. Tidak ada

lang mengetahui tentara Tuhanmu melainkan Dia sendiri. Dan Saqar

itu tiada lain hanyalah peringatan bagi manusia " (pS. al-Mudatstsir

l7+):26-8r)
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'Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya,

kecuali golory;an kanary (mereka) berada di dalam surga. Mereka saling

tnenanja tentang (keadaan) orang-orang yang berdosq Apakah yng
memasukkan kamu ke dalam Saqar (neraka)?' Mereka menjautab,'Kami

dahulu tidak termasuk orang-orang lang mengerjakan shalal kami

tidak (pula) memberi makan orang miskin, kami membicarakan yang

batil bersama dengan orang-orang yang membicarakannya, dan kami

mendustakan hari pembalasan hr"ggo datang kepada kami kematian.'

Maka tidak berguna lagi bagi mereka ryafaat dari orang-orang lang
memberikan syafaat. Maka ruengapa mereka (orang-orang kafir)

berpaling dari peringatan (Allah)?" (QS. al-Mudatstsir [74,]: s8-
4e)
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" Sesungguhnla Kami menlediakan bagz orang kqfir rantai, belengg.t,

dan neraka jtang menyala-nyala." (QS. al-Insffn [7o]: +)
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"(Dikatakan kepada mereka pada hari Kiaruat), 'pergilah kamu untuk
mendapatkan azab yang dahulunjta kamu mendustakarunya. pergilah
kamu mendapatkan naungan lang mempunjtai tiga cabang, yang tidak
ntelindungt dan tidak pula menolak nyala api neraka.' sesungguhnla
neraka itu melontarkan bunga api sebesar dan setinggi istana. geolah-

olah ia iringan unta yang kuning. Kecerakaan yang besarlah pada hari
itu bagt orang-orang jtang ntendustakan." (es. al-Mursalit 177):
2s-84)
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"sesungguhnya neraka jahanam itu (padanya) ada tempat pengtntai,
lagi menjadi tempat kembali bagi orang-orang lang melampaui batas.

Mereka tinggal di dalamnla berabad-abad lamanya. Mereka tidak
merasakan kesejukan di dalamnya dan tidak (pula mendapat) minumau
selain air yang mendidih dan nanah, sebagai pembarasan yang setim?al.
sesunggulrya mereka tidak takut kepada hisab, dan mereka mendustakan
ayt-ayat Rami dengan sungguh-sungguh. Dan segala sesuatu suclah
Kami catat dalam suatu kitab. Karena it4 rasakanlah. Dan Kami
sekali-kali tidak akan menambah kepada kamu selain daripadu azab.
Sesungguhnya orang-orang yang bertakzta mendapat ken.enangan,

9oit") kebun-kebun dan buah anggur serta gadis-godi;; remaia stang
sebaya;' (QS. an-NabA' fZa]: zr-ss)
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"Sekali-kali jangan curang, karena sesungguhnya kitab orang lang
durhaka tersimpan dalam SVjin. Tahukah kamu apakah Sijjin itu?

(Ialah) kitab jtang bertulis. Kecelakaan lang besarlah pada hari itu bagi

orang-orang yang mendustakan;' (QS. al-Muthaffifin [as]: Z-to)

{ *E:' ;fu t'" 6tL:,j
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"Kami memperingatkan kamu dengan api yng merytala-nyala. Tidak

ada yang masuk ke dalamnya kecuali orang lang paling celaka. Tang

mendustakan (kebenaran) dan (berpaling) dari iman;' (9S. al-Lail

lsa): r+-ro)
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" Banyak muka pada hari itu tunduk terhinq bekerja keras lagi kepayahan,

memasuki api yang sangat panas (neraka), diberi minum dengan air
dari sumber lang sangat panas. Mereka tidak mem.peroleh makanan

selain dari pohon berduri yang tidak menggemukkan dan tidak pula

menghilangkan lap ar;' (QS. al-Ghfl syiyah [s s] : z-z)
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"Jangan (berbuat demikian). A?abila bumi digoncangkan berturut-

turut dan datanglah Tuhanmu, sedang malaikat berbaris-baris. Pada

hari itu diperlihatkan neraka jahanam dan pada hari itulah monusia

ingat, tetapi tidak berguna lagi mengingat itu baginya. Ia mengataka4

Alangkah baiknya seandainla aku dahulu mengerjakan (amal shalih)

unnk hidupku ini.' Maka pada hari itu tidak ada seorang pun rnenyiksa

seperti siksa-Nya. Dan tidak ada seorang pun yang mengikat seperti

ikatan-Nya" (QS. al-Fajr [ss]: zvae)
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" Dan orang-orangyang kafir kepada altat-ayat Kami, mereka itu adalah

golongan kiri. Mereka berada dalam neraka lang tertutup rapat." (QS.

al-Balad [eo]: rc-ao)
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" Kecelakaanlah bagi setiap pengum.pat lagi pencelq yang tnengunpulkan

harta lagi mcnghitung-hitung. Ia mengira bahuta hartanya itu dapat

mznge kalkannlt a. S e kali- kali tidak ! S e sungguhny a ia benar-b enar akan

dilemparkan ke dalam Hutharnah. Dan tahukah kamu apa Huthamah

itu? (Tattu) api (disediahan) Allahyang dinyalakaryyng (naik) sampai

ke hati. Sesungguhnya api itu ditutup rapat atas mereka, (sedang ntereka

itu) diikat p ada tiang-tiang y ang p anj ang." (p.5. al-Humazah I r o+] :

r-e)

Ibnu al-Mubf,rak meriwayatkan dari KhAlid bin Abff 'ImrAn dengan

sanadnya bahwa Rasulullah Shallall,hhu Alaihi wa Sallam bersabda,

" sesungguhnya neraka itu pasti akan memakan penghuninya hingga

apabila telah terlihat hati mtreka, ia berhenti dan kemudian kembali

lagi seperti semula. Ia juga mengambilnya dan melihat hatinya, dan ia

seperti itu selama-lanlanya. Itulahfirrnan Allah Ta'61a,

'[TaituJ api (disediakan) Allahlang dirytalakaryyng (naik) sam.pai ke

hati)" (QS. al-Hurnazah [ro+]: o-z)

Kami tidak menyebutkan ayat-ayat yang masih banyak lagi

karena takut semakin memperpanjang. Yang telah kami sebutkan

:irkiranya sudah cukup untuk mewakili ayat-ayat yang belum

disebutkan. Dan Allah jualah sebagai penolong.

Akan disebutkan hadits-hadits yang menjelaskan sifat jahanam

-semoga 
Allah menjauhkan kita darinya dengan upaya dan
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kekuatan-Nya, amin- dengan susunan yang bagus, dengan

pertolongan Allah.

Ibnu al-MubArak meriwayatkan dari Ma'mar, dari Muhammad
ibnul-Munkadir, ia berkata, "Ketika neraka diciptakan, malaikat-
malaikat tersentak, hati mereka beterbangan. Ketika Adam
diciptakan kemudian mereka pun menjadi tenang dan hilanglah
kekhawatiran mereka."

Seorang Pemuda Anshdr Meninggal Dunia
karena Takut Atas Kengerian Neraka

lbnu al-Mubtrak meriwayatkan dari Muhammad bin Mutharif, dari
seorang yang dapat dipercaya bahwa seorang pemuda dari Ansh6r
dirasuki ketakutan akan neraka. Ia menangis apabila mengingat
neraka hingga hal itu menyebabkan ia menahan diri di rumah.
Lalu hal ini diceritakan kepada Nabi shallalldhu i4laihi ua sallam
yang kemudian mendatanginya di rumah. Maka ketika Nabi Altah
thallailAhu Hlaihi wa Sallam memeluk sang pemuda, pemuda itu
terjatuh dalam keadaan sudah meninggal. Rasulullah shattaltdhu
i4laihi zaa Sallam lalu bersab da, " siapkan (penguburan) teman kalian.

Sesungguhnya ketakutan akan neraka telah meruotong hatinya."

Al-purthubi berkata, "Diriwayatkan bahwa'isi as. melewati empat
ratus ribu wanita yang warna mereka berubah-ubah. Mereka
memegang pemintal benang dan wol. 'isA as. pun berkata, Apa
yang mengubah warna kalian wahai sekumpulan wanita-wanita?'
Mereka berkata, 'Mengingat neraka membuat warna kami berubah

wahai putra Maryam. Sesungguhnya orang yang masuk neraka,

di dalamnya ia tidak akan merasakan sejuk serta tidak mendapat
minum."' Al-Kharf ithi menyebutkannya dalam Kitab an-Nusyfir.

il
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Salman al-F6risi dan Ketakutannya
Atas lnformasi di Seputar Neraka

Diriwayatkan bahwa SalmAn al-Fdrisi ketika mendengar firman-
Nyr,

"Dan sesungguhnya jahanam itu benar-benar tem.pat yang telah

diancarukan hepada mzreha (pengzkut-pengikut setan) semuanya." (QS.
al-Hijr U57Z $)

SalmAn lari selama tiga hari untuk melarikan diri karena ketakutan

yang luar biasa. Kemudian ia dibawa kepada Nabi ShallallAhu

)4laihi wa Sallam. SalmAn berkata, "Wahai Rasulullah, telah turun
ayat, 'Dan sesungguhnya jahanam itu benar-benar tempat yang telah

di anc amk an k e p a d a me re k a (p e ngi kut-p e ngi kut s e t an) s e nlu any a.' Demi
Zat yang mengutus engkau dengan kebenaran, sesungguhnya itu
telah mengiris-iris hatiku." Maka Allah menurunkan ayat,

g):9*:rW *1.'UIIiLt
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" Sesungguhnya orang-orang lang
(jtang teduh) dan (di sekitar) mata

l77Jz +t)

Ini disebutkan oleh ats-Tsa'Alabff .

bertakwa berada dalam naungan

air-mata air;' (pS. al-MursalAt
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Api Jahanam Tujuh Puluh Kali
Lebih Panas dari Api di Dunia

Allah Ta'flla berfirman,

Jyis!+ i!-.il; 3;i;-,.Ji ai
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"Diberi minum dengan air dari sumber lang sangat panas. Mereka

tiada memperoleh makanan selain dari pohon berduri yng tidak

menggemukkan dan tidak pula mtnghilangkan lapai' (QS. al-

Ghffsyiyah [sa]:5-7)

,a
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" Mereka berkeliling di antaranya dan di antara air yang mendidih yang

memuncak panasnla;' (QS. ar-Rahmfln 155): ++)

Maksudnya, panas yang memuncak hingga mencapai puncak-

puncaknya panas.

Neraka Jahanam Hitamnya Sangat Pekat

Malik bin Anas berkata dalam Muwwath6'-nya dari Abtt az-Zinitd,

dari al-ArAj, dariAbt Hurairah bahwa Rasulullah ShallailAhu)4laihi

wa Sallam bersabda, 'Api anak Adam yang kalian nyalakan adalah

satu bagian dari tujuh puluh bagian api jahanam." Para sahabat

berkata, '?ika begitu saja, pasti sudah cukup." Rasulullah berkata,

"Sesungguhnya ia melebihi api dunia enam puluh sembilan bagian."

Imirn al-Bukhiri meriwayatkan dari IsmA'il bin Abfi Umais dari

Malik. Dikeluarkan oleh ImAm Muslim dari Qutaibah, dari al-

Mughirah bin AbdurrahmAn al-Khuz6mi, dari Abfi az-Zindd

seperti itu pula.

Imim Ahmad berkata, "SufyAn meriwayatkan kepada kami dari

Lbt^ az-Zinfld, dari al-ArAj, dari AbO Hurairah bahwa Rasulullah

Shallalldhu )4laihi uta Sallam bersatrda, 'Sesungguhnya api kalian

adalah satu bagian dari tujuh puluh bagian api jahanam dan telah

i " , , /,
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"Orang-orang Jang ditinggalkan (Tidak ikut perang) itq merasa

gentbira dengan tinggalnya mereka di belakang Rasulullah, dan mereka

tidak suka berjihad d.engan harta danjizaa mereka padajalan Allah dan

mereka berkata: ",Ianganlah kamu berangkat (pergi berperang) dalam

panas terik ini". Katakanlah; 'Api neraka Jahannam itu lebih sangat

panas(nya)" jika mereka Mengetahuz." (QS. at-Taubah [s]: s t)

.7=. - tt. . ,rl' - ,, l- <l
L eUj:l L-9 ,-!.i .-:Lo ,aili ir]., '&)''_r^ clii ,y Ult

^ f, ,.
(!_. o." L i6,Gl, 4+

"Dan adapun orang-oranglang ringan timbangan (kebaikan)nya, maka

tempat kembalinya adalah neraka Hiuttyah. Dan tahukah kamu apakah

neraka HLuti1ah itu? (yaitu) api yang sangat pana.r." (QS. al-pflri'ah

[ror]:8-11)

{ r-i., e*d/ {} ?rt};J<;,, *.r, * b u,/ 
(;),L; ,y ;--V; r**)-

il
dipukul dengan laut dua kali. Kalaulah tidak karena itu, Allah tidak dt
membuatnya bermanfaat untuk siapa pun."'Di atas syarat Shahihain. 
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ImAm Ahmad berkata,'AbdurrahmAn meriwayatkan kepada kami

dari HirnAd, dari Muhammad b\nZiyird, dari Abfi Hurairah bahwa

ia rnendengar Abfr al-QAsim Shallalldhu j4laihi wa Sallam bersabda,

'Api anak Adam yang kalian rytalakan adalah satu bagian dari tujuh

puluh bagian api jahanam;"

ImAm Ahmad meriwayatkan dari Abdu ar-Razffq, dari Ma'mar,

dari Hamdm, dari Ab0 Hurairah bahwa Rasulullah ShallailAhu

i4laihi ua Sallam bersabda, "Api kalian ini yang dinyalakan oleh anak

Adam adalah satu bagian dari tujuh puluh bagian dari panasnya api

jahanam." Mereka berkata, "Jika begitu saja, pasti sudah cukup,

wahai Rasulullah." Rasulullah berkata, 'Tetapi ia melebihinya enant

puluh sembilan bagian, yang setiap itu sama panasnla."

Ab0 Bakar al-Bazzir berkata, "Bisyar bin Khalid al-Askari

meriwayatkan kepada kami dari Sa'id bin Maslamah, dari'Ashim
bin Kalib, dari ayahnya, dari Ab0 Hurairah bahwa Rasulullah

Shallallilhu :4kihi wa Sallam. bersabda, 'Sesungguhnya api kalian ini
dan setiap api yang aku nyalakan atau yang mereka nyalakan adalah

satu bagian dari tujuh puluh bagian api jahanam."'

ImAm Ahmad berkata, "Qutaibah meriwayatkan kepada kami

dari Abdu alJ{ziz, dari Sahal, dari ayahnya, dari Ab0 Hurairah

bahwa Rasulullah ShallailAhu j4laihi zaa Sallam bersabda, 'Api ini

adalah satu bagian dari seratus bagian dari jahanam."' Sanad ini di

atas syarat Muslim. Dalam lafazhnya terdapat sifat hadits ghar?b,

karena kebanyakan riwayat dari Abff Hurairah mengatakan satu

bagian dari tujuh puluh bagian.

Telah tersebut pula hadits yang serupa dari orang lain dari jalan

AbdullAh bin Mas'0d.

Sebagaimana yang dikatakan oleh al-Bazzir riwayat dari

Muhammad Abdu ar-Rahim, dari 'Ubaidillah bin Ishiq al-

AthAr, dart Zuhar, dari Ab0 IshAq, dari Amr0 bin Maimirn, dari
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Abdullilr bahwa Rasulullah bersabda, "Mirnpi yang benar adalah

kabar gembira dan ia adalah satu bagian dari tuiuh puluh bagtan dari

kenabian. Sesungguhnya api kalian ini adalah satu bagian dari tuiuh

puluh bagian dari api jahanarn. Dan ketika seorang hamba tnenunggu

ia tetap (dtanggap) dalam shalat selama belum berhadats."

Ll-Bazzdr berkata, "Hadits ini mauquf diriwayatkan dari AbO

5a rd.

Al-Bazzir juga meriwayatkan dari Muhammad ibnul-Laits, dari

'Ubaidillah bin Mfisi, dari SyaibAn, dari FurAs, dari Athiyyah, dari

Abff sa'id bahwa Rasulullah shallalldhu i4laihi tua sallam bersabda,

"sesungguhnya api kalian ini adalah satu bagian dari tujuh puluh

bagian dari apijahanam. Setiap satu bagiannya mempunyai panas yang

sama."

Ath-Thabrdni berkata,'Ahmad bin Amro al-Khaldl meriwayatkan

kepada kami dari Ibrihim ibnul-Mundzir al-Khazd'i, darr Ma'an

bin 'isA al-Qazdz, dari Mtlik bin Anas, dari pamannya Abii Sahal,

dari ayahnya, dari Abcr Hurairah ra. bahwa Rasulullah shallailahu

i4laihi wa Sallam. bersabda, 'Apakah kalian tahu seperti apakah api

kalian ini dibanding api jahanam? Sungguh ia mempunyai asap yang

kbih tebal dari asap api kalian ini dengan tujuh puluh kali l'ipat;"

Al-Hflfizh adh-DhiyA' berkata, "Telah diriwayatkan oleh AbO

Mush'ab, dari MAlik dengan cara marf0'. Sementara ia menurut

saya di atas syarat shahih."

Api Jahanam Telah DinYalakan
Selama Tiga Ribu Tahun

ImAm at-Tirmidzi dan Ibnu MAjah meriwayatkan dari Abbas ad-

Dauri, dari YahyA bin Abfi Bakir, dari Syarik, dari'Ashinr, dari Abo

shalih, dari Abcr Hurairah bahwa Rasulullah shallaLhhu Alaihi zua
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Sallambersabda, "Jahanam dinyalakan di atas apirya selanta seribu

tahun hingga memerah. Kemudian dinyalakan seribu tahun hingga

mzmutih. Kemudian dinjtalakan seribu tahun hingga menghitam. Dan

hitamnya adalah hitam yang sangat pekat."

At-Tirmidzi mengatakan bahwa ia tidak mengetahui siapa

yang membuat marf0' dari YahyA, yaitu Ibnu Bakir dari Syarik.

Demikianlah yang dikatakan oleh at-Tirmidzi, semoga Allah

merahmatinya.

Ab0 Bakar bin Mardawiyah al-HAfizh telah meriwayatkan dari

IbrAhim bin Muhammad, dari Muhammad ibnul-Hasan bin

Makram, dari 'Ubaidillah bin Sa'ad, dari pamannya, dari Syarik,

seperti itu.

Nyala Api Neraka Jahanam
tidak Dapat Menerangi

Al-HAfizh al-Baihaqi berkata, 'Abff AbdillAh al-HAfizh dan Ab0

Sa'id bin AbO Amrfi meriwayatkan kepada kami dari Abff al-Abbis
al-Asham, dari Ahmad bin Abdu al-Jabbflr, dari Abff Mu'iwiyah,

dari al-Amasy, dari Abfi DhibyAn, dari SalmAn bahwa Rasulullah

Shallalldhu Alaihi wa Sallam bersabda, 'Neraka panasnya tidak

padam dan nyalanya tidak dapat nunerangi.' Kemudian Rasulullah

membaca,
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'Dan Kami akan mengatahan (kepada mereka), 'Rasakanlah olehmu

azab yang membakar;'" (QS. Ali'Imrfin [s]: r8r)

Al-Baihaqi mengatakan, "Menjadikannya sebagai hadits marfff'

adalah lemah." Kemudian ia meriwayatkan dari jalan lain mauqCrf

Ibnu al-Marduwiyah berkata, "Muhammad bin AbdullAh bin

Ibrdhim meriwayatkan kepada kami dari Muhammad bin Yfinus,

dari Ab0 AnAn ad-DalAl, dari Mubflrak bin FadhAlah, dari

Tsibit, dari Anas bahwa Rasulullah ShallallAhu )4laihi wa Eallam

membaca,

J"Ai s"yS t3Y f,*iS **'i li \;v u"fi 4E
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' Hai orang-orangyang berima4 peliharalah dirimu dan keluargarnu dari

api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya

malaikat-malaikat yang kasar, keras, tidak mtndurhakai Allah terhadap

apa yang diperintahkan-N1ta kepada mtreka, dan selalu mtngerjakan

apayang diperintahkan! (QS. at-Tahrim [oo]: o)

Kemudian beliau bersabda, 'Api neraha dinlalakan di atasnya selama

seribu tahun hingga mernutih dan seribu tahun hingga memerah serta

seribu tahun hingga menghitam. Dan ia sangat hitam sehingga nyalanya

tidak bersinar."'

Ibnu al-Marduwiyah berkata, "Da'laj bin Ahmad meriwayatkan

kepada kami dari IbrAhim bin AbdullAh bin Maslamah, dari al-

Hakam bin Marwin, dari SalAm ath-Thawil, dari al-Ajlah bin

AbdullAh al-Kindi dan Adi bin Adi bahwa'Umar ibnul-KhaththAb

berkata, 'Jibril mendatangi Nabi ShallailAhu ) laihi zaa Sallam
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pada suatu waktu yang ia tidak pernah datang pada saat seperti
itu. Maka Rasulullah shallallahu i4laihi zaa sallam bersabda,
'Wahai Jibril" ?wnga?a aku melihatmu berubah warna?, Jibril
berkata, 'Sesungguhnya aku belum menemuimu hingga Allah
memerintahkan membuka neraka.'

Rasulullah berkata, 'wahai Jibrtl sebutkanlah sfarsifot neraka
kepadaku danjelaskan sifatjahanam kepadaku] Lalu Jibril berkata,
'sesungguhnya Allah memerintahkannya. Neraka dibakar selama
seribu tahun hingga memutih, kemudian seribu tahun hingga
memerah, dan kemudian seribu tahun hingga menghitam. Ia hitam
yang sangat pekat. Nyalanya tidak bersinar dan gejolaknya tidak
padam.' Jibrtl berkata lagi, 'Demi Zat yang mengutusmu dengan
kebenaran. Seandainya satu bulatan dari rantai yang disifati Allah
dalam kitab-Nya diletakkan di atas gunung dunia, pastilah ia
membuat gunung itu meleleh.'

Rasulullah shallalldhu i4laihi wa sallam bersabda, 'pelan-pelan

zuahai Jibr?l, jangan engkau pecah-pecahkan hatiku.' Rasuruilah pun
memandang Jibril as. dan mendapati ia menangis, lalu berkata,
'wahai Jibrtl enghau menangis sedangkan engkau di sisi Allah memiliki
tenpat sebagaimana engkau sekarangf'Jibril berkata, Apa yang bisa
mencegahku dari menangis sementara aku tidak tahu apa yang
akan terjadi kepadaku jika dalam pengetahuan Allah keadaanku
kelak bukan seperti sekarang ini? Iblis pun dulu adalah seorans
malaikat, juga HAr0t dan Mirfft pun dulu adalah malaikat.,

Rasulullah dan Jibril masih saja menangis hingga keduanya
dipanggil, 'wahai Muhammad dan Jibrtl sesangguhnya Allah telah
mengamankan kalian berdua maka janganlah bersedih.' Maka Jibril
naik dan Rasulullah keluar lalu melintasi sekelompok orang dari
sahabat-sahabatnya yang sedang berbincang-bincang dan tertawa-
tawa. Rasulullah pun bersabda,'Kalian tertawa sementara jahanam
ada di belakang kalian?! Kalaulah kalian mengetahui apa jtang aku
ketahui, pastilah kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis.

Kanasla AKnrra[ t tt

Dary pasti kalian akan segera ntendaki bukit meminta perlindungan

kepada Allah Tang Mahatinggi.' Maka Allah menurunkan wahyu

kepada Nabi Shallalhhu i4laihi wa Sallam,'Wahai Muhammad,

sesungguhnya Aku mengutusmu untuk memberi kabar gembira.'Maka

Rasulullah berkata,' Bergembiralah kaliary berpegang tegtthlah serta

saling berdekatan."'

Adh-DhiyA' berkata bahwa al-Hflfizh Ab0 al-pAsim yaitu Ism6'il
bin Muhammad ibnul-Fadhal mengatakan bahwa ini adalah hadits

hasan serta sanadnya bagus.

Abfi Thelib Penghuni Neraka yang Paling Ringan

Imim al-BukhAri berkata, "Ibrihim bin Hamzah meriwayatkan

kepada kami dari Ibnu Abfi Hhzim dan ad-DarAwardi, dari Zaid,

dari Abdullffh bin Khabib, dari AbCr Sa'id bahwa sesungguhnya

Rasulullah Shallalldhu j4laihi xua Sallam menyebut perihal

pamannya Abfi Thalib, maka beliau berkata, 'Semoga saja syafaatku

bermanfaat pada Hari Kiamat. Maka ia berada dalam tempat 2ang
dangkal mencapai kedua mata kaki dan mendidihlah otak karenanjta."'

Muslim telah meriwayatkan hadits dari Yazid bin AbO Habib, dari

Muhail bin ShAlih, dari an-Nu'mtn ibnul-Mundzir bin AbO Abbis,
dari Abir Sa'id bahwa sesungguhnya Rasulullah ShallailAhu i4laihi
zaa Sallam bersabda, "Penduduk neraka yng paling ringan siksanya

adalah orang yang diberi sandal dari api neraka dan mendidihlah

otaknya karena panas dari kedua sandalnjto."

Ahmad berkata, "Hasan dan Affin meriwayatkan kepada kami dari

HimAd bin Salamah, dari AbO Sa'id al-Jariri, dari AbO Nadhrah, dari

Abir Sa'ad bahwa Rasulullah Shallalhhu Alaihi wa Sallambersabda,
'Penduduk neraka yang siksanya paling ringan adalah seorang taki-taki )
iang di ke&m kakini,a diletakkon dua sandal dan menrJidihlah otak 1A?
karenanya...."'Dan Ahmad menukil kelanjutan hadits. 
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Al*BukhAri berkata, "Muhammad bin Yasar meriwayatkan kepada

karni dari Ghandar, dari Syu'bah, dari Abfi Ishiq, dari an-Nu'mAn

bahwa ia mendengar Rasulullah Shallalldhu i4laihi wa Sallam

bersabda, 'Sesungguhnya penduduk neraka yang paling rtngan siksanjta

pada Hari Kiamat adalah seorang laki-laki yang pada kedua kakinya

diletahkan kerikil dan mendidihlah otaknya."' Muslim meriwayatkan
dari hadits Syu'bah.

Al-BukhAri 
-semoga 

Allah merahmatinya- berkata,'Abdulldh
bin RajA' meriwayatkan kepada kami dari IsrA'il, dari AbCr Ishiq,
dari an-Nu'min bin Basyir bahwa Rasulullah Shallalhhu Alaihi wa

Sallam bersabda, 'Sesungguhnya penduduk neraka yang paling ringan

sihsanya adalah seorang laki-lakiyang di bazaah kakinya diletakkan dua

kerikil dan mendidihlah otaknya karenanya, sebagaimana mzndidihnya

sebuah ketel dan tempayan."'

Muslim berkata,'Ab0 Bakar bin Ab0 Syaibah meriwayatkan kepada

kami dari Aflhn, dari HimAd bin Salamah, dari Tsibit, dari Ab0
'UtsmAn an-Nahdi, dari Ibnu Abbis bahwa Rasulullah Shallalhhu
Alaihi ula Sallambersabda, 'Szlsa penduduk neraka yang paling ringan

adalah diberi dua sandal dan mendidihlah otaknya kerena keduanya."'

Ahmda berkata, "Yahyi meriwayatkan kepada kami dari lbnu
'Ajlin, dari ayahnya, dari Abff Hurairah bahwa Rasulullah bersabda,
'Penduduk neraka yang paling ringan siksanya adalah diberi dua s,andal

dan mendidihlah otakny a karenany a."'

Dalam sanad ini juga Rasulullah bersabda, "seandainya kalian

nungetahui apa yang aku ketahui, niscaya halian akan sedikit tertawa

dan banyak menangis."

Ahmad berkata, 'Abdurrahmfln bin Mahdi meriwayatkan kepada

kami dari Zdtdah, dari al-Mukhtir bin Filfil, dari Anas bahwa

Kanasra AKntrat

Rasulullah ShallailAhu i4laihi u;a Sallam bersabda, 'Demi Zat yang

jiwa Muhammad berada dalam genggaman-Nlo. Seandainya kalian

melihat apayang pernah aku lihal pastilah kalian akan banlak menangis

dan sedikit tertazua-' Mereka berkata, 'Wahai Rasulullah, apa yang

Anda lihat?' Rasulullah berkata, 'Aku melihat surp;a dan neraka."'

Ahmad meriwayatkan hadits Syu'bah dari MfisA, dari ayahnya,

dari Anas bahwa sesungguhnya Rasulullah Shallalldhu Alaihi ua

Sallam bersabda, "Kalaulah kalian mtngetahui apa yang aku ketahui,

pastilah halian sedikit tertazaa dan banyak menangis."

Ahmad berkata,'Ab0 al-YamAn meriwayatkan kepada kami dari

Ibnu Abbis, dari'lmflrah bin Ghaziyah al-Anshiri, dari Humaid

bin'Ubaid, pelayan Bani al-Ma'lA, dari Tsdbit al-Banflni, dari Anas

bin MAIik, dari Rasulullah thallalldhu i4laihi uta Sallam, beliau

bersabda, 'Sesungguhnla Jibril berkatq 'Kenapa aku tidak pernah

mtlihat M?kAil turtazsa samn sehali?' MtkAil berkata bahwa ia tidak

pernah tertaua sejak neraka diciptakan."'

Keluhan Neraka kepada Allah

Imim Ahmad berkata,'Abdu ar-Razflq meriwayatkan kepada kami

dari Ma'mar, dari az-Zuhri, dari AbO Salamah, dari Ab0 Hurairah

bahwa sesungguhnya Rasulullah Shallalldhu i4laihi wa Sallam

bersabda, 'Neraka m.engadu kepada Tuhannye ia berkata, 'Wahai

Tuhary sebagian diriku m.emakan sebagianyang lain. Maka berilah aku

napas.' Maka ia diizinkan untuk bernapas dua kali dalam satu tahun.

D an y ang p aling dingin y ang kalian dap ati adalah dinginryt a j ahanam

dan panas lang paling panas dari yang kalian dapati adalah panasnya

jahanam." Dikeluarkan oleh al-Bukhiri dan Muslim dari hadits az-

Zuhri.

1

)



Hawa Panas yang Dahsyat Bersumber
dari Lembah Jahanam

Imam Ahmad berkata, "sufyan meriwayatkan kepada kami dari az-
zuhri, dari Sa'id, dariAb0 Hurairah bahwa Nabi shallailahu )4laihi
wa sallam bersabda, 'Neraka mengadu kepada Tuhannya dan berkata,
'sebagian dirihu memakan sebagian yang rain.' Maka ia diizinkan
bernapas dua kali. satu napas pada saat musim dtngtn dan satu
napas pada saat musim panas. Maka panas yang paring panas acrarah
dari lembah jahanarn."' Dengan sanad ini, Rasuluilah bersabda,
"Apabila panas rnemuncak, ruaka dinginkanlah dengan shalat. Karena
sesungguhnya panas yang sangat itu dari lembahjahanam.,,

Allah Ta'dlaberfirman,

- -ir ,
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"(Dikatakan kepada mereka pada hari Kiamat), 'pergtlah kam.u untuk
mendapatkan azab jtang dahurunya kamu m.endustakannya. pergtrah
kamu untuk mzndapatkan naungan yang mem.punltai tiga cabang,
yang tidak melindungi dan tidak pula menorak nyara api neraka.'
Sesungguhryta neraka itu melontarkan bunga api sebesar dan setinggi
istana' seolah-olah ia iringan unta yang kuning. Kecerakaan yanp;
besarlah pada hari itu bagi orang-orangrang mendustakan (kebenaran).',
(QS. al-Mursalflt 177)z as-s+)
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ImAm ath-ThabrAni berkata, 'Ahmad bin YahyA al-HilwAni

meriwayatkan kepada kami dari Sa'id bin SulaimAn, dari Khadij

bin Mu'Awiyah, dari Abir Ishdq, dari Alqamah bin Qais bahwa ia

mendengar Ibnu Mas'0d berkata mengenai firman Allah Ta'Ala,

" sesungguhnla neraka itu melontarkan bunga api sebesar dan setinggi

istana." Ibnu Mas'Crd berkata, "Sesungguhnya ia tidak seperti

tumbuhan dan gunung, melainkan seperti kota-kota dan benteng-

benteng."

Ath-Thabrini berkata,'Thalib bin'Umrah meriwayatkan kepada

kami dari Muhammad bin'Isi ath-Thabi', dari Hasan bin Ism6'il,

dari TamAm bin Najih, dari al-Hasan, dari Anas bahwa Rasulullah

Shallalhhu ) laihi zaa Sallarnbersabda, 'Kalaulah bunga api berada di

Timur, niscaya panasnya bisa didapati di Barat."'

Penikmat Dunia Akan Lupa Atas
Kenikmatan yang Pernah Ia Rasakan Saat

Diceburkan ke Dalam Neraka

ImAm Ahmad berkata, "Yazid meriwayatkan kepada kami

dari Himid bin Salamah, dari TsAbit al-BanAni, dari Anas bin

Malik bahwa Rasulullah Shallalldhu :4laihi uta Sall.am bersabda,

'Didatangkan seorang penduduk dunia yang pernah merasakan rasa

paling nikmat dan kini menjadi penduduk neraka pada Hari Kiamat.

Kemudian manakala ia dicelupkan ke dalam neraka sekali celupan,

dikatakan kepadanya,'Wahai anak Adam, apakah engkau pernah sekali

saja melihat kebaikan? Apakah pernah datang kenikmatan kepadamu

sekali saja?' Maka ia berkata, 'Tidak. Demi Allah wahai Rabbku.'

Dan didatangkan penduduk dunia yang paling m.enderita dan kini

menjadi penduduk surga. Manakala ia dimasukkan sekali masukan ke

cSI,b
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surga, dikatakan kepadanya, 'Wahai anak Adam, apakah enghau pernr, 
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melihat kesengsaraan sekali saja? Apakah pernah datang kepadamu

satu derita sekali saja?' Maka ia berkata, 'Tidak. Demi Allah ruahai
Rabbka tidak pernah datang kepadaku kesengsaraan ataupun derita
walau sekali saja."'

Tidak Diterima Seluruh Tebusan
atas Siksa Akhirat

lmAm Ahmad berkata, "Rauh meriwayatkan kepada kami dari Sa,id

bin Abfi Arffbah, dari patAdah, dari Anas bin MaHk bahwa Nabi
Allah thallalldhu i4laihi wa sallam bersabda, 'pada rlari Kiamat
didatangk an s eorang kafir dan dikatakan ke p adany a,' Lihatlah" ap abila
engkau memiliki emas sepenuh Bumi apakah enghau akan mcnebus

dirimu drngannya?' Si kartr berkata, 'Iya.' Allah berkat4 j4ku tulah

mtmintayang lebih mudah daripada itu."" Dan itulah firman-Nya,
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merniliki sesuatu yang ada di atas Bumi apakah engkau akan menebus

dirirnu dtngannya?' Ia berkata, 'Iya.' Allah berkata, Aku dahulu mau

yng lebih mudah daripada in dan telah Aku janjikan engkau di
punggung Adam agar tidak menjtekutukan Aku dengan suatu apa pun.

Akan tetapi, engkau enggan dan membuat sekutu terhadap-Ku."'

Keutamaan Mati Syahid dan
Kedudukan Para Syuhad6'

ImAm Ahmad berkata, "Rauh dan AfHn meriwayatkan kepada

kami dari HimAd, dari Tstbit, dari Anas bin Mfflik bahwa

Ras ulullah S ha llallLhu :4 lai hi ut a S allam bersabda,' I e orang lak i- lak i
dari penduduk surga didatangkan pada Hari Kiamat dan dikatakan

kepadanya 'Wahai anak Adam, bagahnana engkau dapati rumah

kalian?' Maka ia berkatq 'Oh Tuhanku, sebaik-baik rumah.' Maka

Allah berkata, 'Mintalah dan berangan-anganlah!' Ia berkata, i4ku tidak

m.eminta dan berangan-angan kecuali agar Engkau mengernbalikan aku

ke dunia dan aku terbunuh dijalan-Mu sepuluh kali.' Hal itu manakala

ia melihat keutaruaan pahala syahid.

Dan didatangkan pula seorang dari penduduk neraka dan Allah berkata

kepadanya 'Wahai anak Adam" bagaimana engkau dopati rumahmu?'

Ia berkata, 'Oh Tuhanku" seburuk-burult rumah.' Maka Allah berkata,

Apakah engkau akan menebusnya dengan emas sebesar Bumi?' Ia berkatq

'Oh Tuhanku, iya.' Allah berkata,'Engkau telah berdusta. Sesungguhnya

Aku telah m.emintamu yang lebih sedikit daripada itu dan lebih mudah

tetapi engkau tidak mengerjakannya.' Lalu ia dilempar ke neraka."

Nl-Bazzdr berkata, 'Ab0 Syaibah [brdhim bin AbdullAh dan

Muhammad ibnul-Laits meriwayatkan kepada kami dari
Abdurrahmtn bin Syarik, dari ayahnya, dari as-Suddi, dari ayahnya,

dari Abfi [Iurairah bahwa Rasulullah ShallailAhu Alaihi zaa Sallam

bersabda, 'Belum pernah ada yang seperti neraka, bagaimana orang

l?u
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"Sesungguhnla orang-orang lang kaftr dan mati sedang mereka tetap

dalam kekafirannya, maka tidaklah ahan diterirta dari seseorang di
antara mereka emas sepenuh bumi, walaupun ia mznebus diri dtngan
emas (yang sebanjtak ttu)." (pS. Ali'Imrfln [s]: sr)

Hanya A[ah Yang Mahatahu.

ImAm Ahmad berkata, "H0jaj meriwayatkan kepada kami dari
Syu'bah, dari Abir 'lmrfln al-Jauni, dari Anas bin MAlik bahwa
Ras ulull ah s hallalld. hu A I a ihi za a s a llnm ber s abda,' D i k ata k an k e p ada

seorang penduduk neraka pada Hari Kiamat, 'Lihatlah, apabila engkau
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lang lari darinya bisa tidur? Dan belurn pernah ada yang seperti surga,

bagaimana orang lang memintanya bisa tidur?"

Al-Hifizh Abfi Ya'li dan lainnya meriwayatkan dari jalan

Muhammad bin Syabib, dari Ja'far bin AbO Wahsyiyah, dari Sa'id

bin Jubair, dari AbCr Hurairah bahwa Rasulullah Shallalldhu:4kihi

wa Sallam bersabda, "Seandainya dalam mayid ini ada seratus ribu

orang atau lebih dan di dalamnya ada satu orang dari penduduk neraka

dan ia bernapas kemudian napasnya mengenai orang-orang itu, pastilah

mayid ini terbakar beserta orang-orang yang ada di dalamnya."

Haditsnya sangat ghartb.

Sifat Jahanam dan Luasnya

Prllah Ta' dla berfi rm an,
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"

" Sesungguhnla orang-orang munafik itu (ditenl?atkan) pada tingkatan

yng paling bautah dari neraka. Dan kamu sekali-kali tidak akan

mendapat seorang penolong pun bagi mereka." (QS. an-Nisi' [+]:
r45\
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neraka Hizriyah itu? (Taitu) api yang sangat pana.t " (QS. al-Qiri'ah

[tot]:8-ll)
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" Mereka mempunlai tikar tidur dari api neraka dan di atas mereka ada

selimut (api neraka). Demikianlah Kami memberi balasan kepada orang-

orang yang zalim. Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan

amal-amal shalih Kami tidak ruemikulkan keutajiban hepada diri

seseorang melainkan sekadar kesanggupannya)' (QS. al-Arflf [z]:
4r-42)

Gr,o;:K q.*$::Air*
"'Inilah neraka yang dahulu kamu selalu mendustakannya!" (QS. ath-

Thtr l5z)z t+)

S)i ;r,;.o l& S
" Lem.parkanlah olehruu berdua ke dalam neraka selnua orang yang

sangat ingkar lagi keras kepala;' (QS. Qaf l5o)z a+)
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"Dan adapun orang-orangyang ringan timbangan (kebaikan)nya, maka

tempat kembalinya adalah neraka Hdwtyah. Dan tahuhah kamu apakah
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"(Dan ingatlah akan) hari (yang pada hari itu) .Kami
jahanam" :4?akah kamu sudah penuh?' Ia merlazaab,

tambahan?"' (QS. Qflf [5o]: so)

Rahasia Akhirat

Rasulullah puda suatu hari, maka kami mendengar sebuah suara. Lalu

beliau berkatq Apakah kalian mengetahui apa ini?' Kami berkata, Allah

dan Rasul-Nya lebih mengetahui.' Rasulullah berkata,'Ini adalah batu

yng dikirim ke jahanam wjak tuluh puluh kali kharf )musim gugar)

dan sekarang telah sampai di dasarnya."'

Muslim meriwayatkan dari Muhammad bin'UbAd dan lbnu'Umar,

dari MarwAn, dari Yaziz bin KisAn seperti itu pula.

Al-Hifizh al-Ashbahflni berkata,'Abdu al-Malik ibnul-Hasan

bin Y0suf as-Saqthi meriwayatkan kepada kami dari Ahmad bin

Yahyi, dari Ay0b al-AnshAri, dari Ahmad bin Abdu ash-Shamamd,

dari IsmA'iI bin Qais, dari Yahyi bin Sa'id, dari Abfi al-HubAb Sa'id

bin Yasir, dari Ab0 Sa'id al-Khudri bahwa Rasulullah ShallailAhu

:4laihi uta Sallam mendengar sebuah suara yang membuatnya

takut. Maka Jibril mendatanginya dan Rasulullah berkata,'Suara

apakah ini Wahai Jibrt?' Jibril berkata, 'Ini adalah batu besar

yang dilempar dari tepi jahanam sejak tujuh puluh tahun dan kini

telah sampai di dasarnya. Allah ingin memperdengarkan suaranya

kepadamu.' Ia mengatakan bahwa sejak hari itu tidak pernah

terlihat tawa memenuhi mulut Rasulullah hingga Allah Yang

Mahamulia memanggilnya."

Al-Baihaqi telah meriwayatkan dari jalan AbO Mu'Awiyah, dari

al-Amasy, dari Yazid ar-Raqisyi, dari Anas dari Nabi ShallailAhu

:4laihi ua Sallam seperti yang telah disebutkan.

Tersebut dalam Shahih Muslim dari'Utbah bin Ghazwin bahwa

Rasulullah berkata dalam khutbahnya, "Sesungguhnya sebuah batu

dilempar dari tepi jahanam maka ia jatuh mclayang ke dalarunya

selama tujuh puluh tahun dan belum mtncapai dasarnlta. Demi Allalt^,

sungguh lama, apakah kalian heran?" Dan beliau telah menyebutkan,

" Sesungguhnjta di antara dua daun pintu dari pintu-pintu surga berjarak

empat puluh tahun dan akan datang suatu hari ia m.enjadi sangat

sempit dikarenakan orang-orang yang berdesakan." Hadits, semoga

741

bertanya kepada

'Masihkah ada

il

Perkataan yang Buruk Membawa
Pengucapnya Memasuki Jahanam

Telah tertulis dalam Shahihain bahwa Rasulullah Shallalhhu

)4laihi wa Sallam bersabda, "Jahanam masih saja dilempari penghuni

ke dalamnya dan ia berkatq'Masihkah ada tambahan?' Hingga Tuhan

Tang Mahamulia meletakkan telapak kaki-Nya di atasnya hingga

bagiannya terpisah dengan bagian yng lain dan berkata, 'Cukup!

Cukup ! Demi kemuliaan-Mul"'

lmim Muslim berkata, "Muhammad bin Abir 'Umar al-Makki
meriwayatkan kepada kami dari Abdu alJLziz ad-DarAwardi,

dari Yazid ibnul-Hfld, dari Muhammad bin lbrflhim, dari'isd bin

Thalhah, dari AbQ Hurairah bahwa Rasulullah ShallailAhu )4laihi

zaa Sallam bersabda, 'Sesungguhnla seorang hamba mengatakan

sesuatu perkataan yang tidak berdasar maka ia jatuh melnyang bersama

perkataan itu he dalam neraka yang kbihjauh daripadajarah antara

Timur dan Barat."'

Abdulldh ibnul-MubArak berkata, "Az-Zubair bin Sa'id

meriwayatkan kepada kami dari ShafwAn bin Sulaim, dari AthA'
bin YasAr, dari AbCr Hurairah bahwa Rasulullah thallailAhu i4laihi
uta Sallam bersabda, 'Sesungguhnla seorang laki-laki berbicara suatu

ucapan a€ar orang-orang yang bersamanla tertazaa dengan ucapdn

te r s e but, mak a i a j atu h mt lay ang b ers ama uc ap anny a le b ih j au h dar ip a da

jatuhnya komet."' Ghartb dan az-Zubair di sini ada kelemahan.

Ahmad berkata, "Husain bin Muhammad meriwayatkan kepada

kami dari Khalaf bin Khalifah, dari Zaid bin KisAn, dari Abfi
Hdzim, dari AbO Hurairah, ia mengatakan,'Kami sedang bersama
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Allah menjadikan kita termasuk dari mereka dengan rahmat-Nya,

kemurahan serta kasih sayang-Nya.

Kedalaman Jahanam Sekitar
Tujuh Puluh Tahun Pert'alanan di Bumi

Al-Hifizh Ab0 Ya'lA berkata, "UtsmAn bin AbO Syaibah

meriwayatkan kepada kami dari Jarir, dari AthA' ibnus-SAib,

dari AbCr Bakrah, dari ayahnya, dari Abff M0sd al-As'0ri bahwa

Rasulullah Shallallilhu )4laihi wa Sallam bersabda, 'Apabila sebuah

batu dikmpar ke dalam jahanam" pastilah ia jatuh melayang selama

tuluh puluh kharf (musim gugur) sebelum ia sampai di dasarnya."'

At-Tirmidzi, an-NasAi, al-Baihaqi dan al-HAfizh AbO Nu'aim al-

Ashbihini meriwayatkan dengan lafazh darinya sebuah hadits

dari Abdullih ibnul-MubArak, dari Anbasah, dari Habib bin

Abfi 'Umarah, dari MujAhid, dari lbnu Abbfls bahwa ia berkata,

"Rasulullah berkata, 'Tahukah kalian seperti apakah luasnya

jahanam?' Kami berkata,'Tidak.' Maka Rasulullah berkata,'Benar

Demi Allah, kalian tidak mtngetahuinya. Sesungguhnya jarak antara

daun telinga seorang dari kalian dan pundaknya adalah sejauh tuiuh

puluh kharif (musim gugur) Di dalamnya mengalir sungai nanah

dan darah.' Kami bertanya, Apakah ia mempunyai sungai-sungaiP'

Rasulullah berkata,' Sungai.' Kemudian Rasulullah berkata,' Apakah

kalian tahu seluas apa jahanam?' Kami berkata, 'Tidak.' Rasulullah

berkata, 'Benar Demi Allah kalian tidak tahu.'

Aisyah mengatakan kepadaku bahwa ia bertanya kepada Rasulullah

Shallalldhu Alaihi uta Sallam mengenai firman Allah Ta'Ah,

Rahasia Akhirat 783
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'Dan mereka tidak mengagungkan Allah dengan pengagungart lang
semestinlta padahal bumi seluruhnya dalam genggaman-Nya pada hari

kiamat dan langit digulung dengan tangan kanan-Nya. Maha Suci

Tuhan dan Maha Tinggi dia dari apa yng mereka persehutukan.' (QS.

az-Ztmar [es]: o7)

'Aisyah bertanya, 'Dimanakah manusia ketika itu?' Rasulullah

berkata,'Di atas tepianjahanam."'

At-Tirmidzi dan an-Nasii meriwayatkan, marf0' saja. At-Tirmidzi

mengatakan shahih ghar?b dari arah ini.

Tersebut dalam Shahih Muslim hadits dari al-AlA' bin Khfflid, dari

Ab0 Wa'il Sya{iq bin Salamah, dari Ibnu Mas'0d marfu', "Jahanam

didatangkan dengan dibagtkan kepada tujuh puluh ribu pentimpin yng
pada setiap pemtmpin membautahi njuh puluh ribu malaikat yang

menjaganya." Diriwayatkan mauq0f dari Ibnu Mas'Crd ra. Hanya

Allah Yang Mahatahu.

Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan dari Ali bin MffsA ar-RidhA

dari nenek moyangnya dari Ali bin AbO Thalib, marfCt'disebutkan,

'Apakah kalian tahu tafsir dari ayat ini?"
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"Jangan (berbuat demikian). A?abila bumi digoncangkan berturut-

turut dan datanglah Tuhanmu, sedang malaikat berbaris-baris. Dan

pada hari itu diperlihatkan nerakajahanam dan pada hari itu ingatlah

manusia tetapi tidak berguna lagi mengingat itu baginya"' (QS. al-

Fajr [ss]: 2t-23)

Ia mengatakan, 'Apabila datang Hari Kiamat, jahanam dibagi

menjadi tujuh puluh ribu bagian yang dalam setiap bagian dijaga

oleh tujuh puluh ribu malaikat. Dan berterbanganlah bunga-

bunga api. Kalaulah tidak karena Allah telah menahannya, niscaya

terbakarlah langit dan bumi."

Ahmad berkata, 'Ali bin IshAq meriwayatkan kepada kami dari

AbdullAh, dari Sa'id bin Yazid, dari Ab0 as-Samah, dari 'isA bin

Hilfll ash-Shadaff, dari AbdullAh bin Amr0 bahwa Rasulullah

ShaltallAhu Hkihi zaa Sallam bersabda, 'Kalaulah serpihan seperti ini

----menunjuk pada tempat air dari krir- dikirim dari langit ke bumi

dan ia berjarak lima ratus tahun, pastilah ia mencapai Bumi sebelum

malam. Dan apabila dikirim dari ujung rantai, pastilah ia berjalan

empat puluh kharf siang dan malam sebelum mencapai dasar atau

lembahnya."' Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi.

ImAm Ahmad berkata, 'Ab0 'Ashim meriwayatkan kepada kami

dari Abdullah Ab0 Umayyah, dari Muhammad bin Hayyin, dari

ShafwAn bin Ya'lA, dari ayahnya bahwa sesungguhnya Nabi

Shallallilhu Alaihi wa Sallam bersabda, "Panas itu adalahjahanam."

Kondisi yang Sangat Buruk di Dalam Neraka

Allah Ta'Ahberfirman,

t
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" sesungguhnya orang-orang yang kaftr kepada ayat-a1tat Kami,

kelak akan Kami masukkan mtreka ke dalam neraka. Setiap kali kulit

mereka hangus, Kami ganti kulit mtreka dengan kulit yang lain, supaya

mzreka mtrasakan azab. Sesungguhnya Allah Mahaperkasa kgi

Mahabijaksana;' (QS. an-Nisfl' [+]: 5o)

Ahmad berkata, 'Waki' meriwayatkan kepadaku dari YahyA ath-

Thawil, dari Ibnu Yahya ash-Shibyin, dari MujAhid, dari Ibnu

'Umar, dari Nabi Shallalldhu i4laihi wa Sallam, beliau bersabda,
,penduduk neraka menjadi besar, hingga di antara daun telinga seorang

dari mzreka dan pundaknya adalahjarak perjalanan tujuh ratus tahun,

kulit mzreka setebal tuluh puluh lengan, dan gtgi gerahamnya seperti

gunung tlhud."'Demikian Ahmad meriwayatkan dalam Musnad

Abdullih bin 'Umar ibnul-Khathib, shahih dan demikian pula al-

Baihaqi meriwayatkan.

Kemudian Ahmad meriwayatkan dari jalan 'lmrtn bin Zaid,

dari Ab0 YahyA ash-Shibyin, dari Mujflhid, dari AbdullAh bin

'Umar, marfo', dan menyebutkan seperti itu. Kemudian al-Baihaqt

menilainya shahih riwayat yang pertama sebagaimana telah

kami sebutkan. Hadits ini gharib dari arah ini dan sebagiannya

mempunyai saksi dari arah yang lain dari AbCr Hurairah. Hanya

A[ah Yang Mahatahu.

(
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Orang Kafir akan Membengkak
dalam Neraka Jahanam

Imdm Ahmad berkata, "Rub'i bin lbrffhim meriwayatkan kepada

kami dari AbdurrahmAn bin IshAq, dari Sa'id bin Abfi Sa'id, dari
Ab0 Hurairah bahwa Rasulull ah Shatlatldhu Alaihi wa Sallam

bersabda, 'Gigi gerahanl orang kffi pada Hari Kiamat sebesar Uhud.

Tbbal kulitnya tujuhpuluh lengan. Pahanya seperti Wariqiln dan tempat

duduknya di neraka sepertijarak antara aku dan Rabdzah."'al-Baihaqi

meriwayatkan dari jalan Thariq bin Bisyar ibnul-Mifdhal dari
Abdurrahmdn bin Ishiq dan menambahkan, "Dan lengan atasnlta

seperti al-Baidhd' (bukit seperti Uhud)!'

Imflm Ahmad berkata, 'Abff an-Nadhar meriwayatkan kepada kami
dari Abdurrahmdn 

-yaitu 
lbnu Abdullih bin Dinffr-, dari Yazid

bin AbCr Aslam, dari Ath bin YasAr, dari AbO Hurairah bahwa

Rasulullah Shallalldhu i4laihi wa Sallam bersabda, 'Gigi geraham

orang kafir seperti Uhud, pahanya seperti al-Baidhd', tempat duduknya

dari api seperti jarak antara Wdtd dan Makkah, ketebalan kulitnya

em.pat puluh dua lengan, lengan raksasa (sangat panjang)."'

Al-Bazzdr berkata, "Muhammad al-Laits al-HadAdi dan Ahmad bin
'Utsmfln bin Hukaim meriwayatkan kepada kami dari'UbaidillAh
bin M0sA, dari Syaibin -yaitu lbnu AbdurrahmAn-, dari al-
Amasy, dari AbO Shalih, dari Abtr Hurairah bahwa Rasulullah

Shallalldhu i4laihi uta Sallam bersabda, 'Gigi geraham orang kafir
seperti Uhud dan tebal kulitanya enpat puluh lengan;"

.ill-Bazzdr berkata, "Muharnmad ibnul-MatsnA meriwayatkan

kepada kami dari Ab0 'Amir, dari Muhammad bin 'Amia dari
AbO Shalih hamba sahaya at-Tau'amah, dari Abff Hurairah bahwa

Rasulullah Shallalldhu Alaihi uta Sallarn bersabda, 'Gigi gerahant

orang kafir seperti Uhud, tenpat duduknya dari api sepanjang.jarak

perjalanan tiga hari."'
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Al-Hasan bin SufyAn berkata, "Y0suf bin 'tsn meriwayatkan kepada

kami dari al-Fadhal bin MCrsA, dari al-Fadhal bin GhazwAn, dari

Abfi Hflzim, dari Ab0 Hurairah bahwa ia mendengar Rasulullah

Shallalldhu )4laihi taa Sallam bersabda, 'Jarak antara dua pundak

orang kafi.r seperti jarak perjalanan lima hari bagi seorang pengendara

yang cepat."'

Al-Hasan berkata, "Muhammad bin Tharif al-Bajali meriwayatkan

kepada kami dari lbnu Fudhail, dari ayahnya, dari Ab0 Hizim,
dari Ab0 Hurairah, marf0', Rasulullah Shallallfrhu Hlaihiwa Sallam

bersabda, 'Jarak di antara dua bahu orang kafir dalnm neraka adalah

sepanjang jarak peryalanan tiga hari bagi seorang pengendara yang

cepa{"

Al-Baihaqi berkata, "Diriwayatkan oleh al-BukhAri dari Mu'fldz bin

Asad, dari al-Fadhal bin M0si dan diriwayatkan oleh Muslim dari

Ab0 Karib dan lainnya dari Ibnu Fudhail serta tidak mengatakan

itu hadits madil';'

Al-Bazzir berkata,'Al-Husain ibnul-Aswad meriwayatkan kepada

kami dari Muhammad bin Fudhail, dari 'Ashim bin Kalib, dari

ayahnya, dari Abir Hurairah bahwa Rasulullah Shallalhhu j4laihi

zaa Sallambersabda, 'Gigi geraham orang kaifir seperti Uhud" pahanya

seperti utirqAry dan tebal kulitnj,a enpat puluh lengan."'

Kemudian al-Bazzir berkata, "Belum pernah diriwayatkan dari

Ab0 Hurairah dengan sanad yang lebih bagus daripada ini dan

kami belum pernah mendengarnya kecuali dari al-Husain ibnul-
Aswad."

Kami berkata, "Hadits yang diriwayatkan oleh ImAm Ahmad dari

YahyA, dari Ibnu A.jlAn, dari Amr0 bin Syu'aib, dari ayahnya dari

kakeknya bahwa Rasuh"rllah ShallailAhu Alaihi ua Sallam bersabrla,

'Orang-orang sombong pada l{ari Kiarnat dikunpulkan seperti semut

kecil dalam bentuk manusia. Setiap sesuatu yang kecil berada di atas
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mereka hingga nlereka dimasukkan ke penjara dalam jahanam yang

disebut Bfrlis. Maka api-api menjulang lebih tinggt dari mereka dan

mereha diberi minuman dari lumpur busuk, jus bagi penduduk neraka."'

Demikian pula yang diriwayatkan oleh at-Tirmidzi dan an-NasAi

dari Suwaid bin Nashr, dari lbnu al-Mubflrak, dari Ibnu AjlAn. At-
Tirmidzi mengatakannya sebagai hadits hasan.

Maksudnya, mereka dikumpulkan pada Hari Kiamat di pelataran

juga. Apabila mereka digiring menuju neraka, mereka memasukinya

dalam keadaan badan mereka sudah menjadi besar sebagaimana

yang telah diterangkan oleh hadits-hadits yang telah kami

sebutkan tadi. Hal itu agar siksa mereka lebih terasa menyakitkan

dan memperbesar derita serta rintihan mereka. Sebagaimana

firman AIIah Ta'dla,
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"Dan sentpurnakanlah ibadah haji dan ''umrah Karena Allah. jika
kamu terkepung (terhalang oleh musuh atau Karena sakit), Maka

(sembelihlah) korban yang mudah didapat, dan jangan kamu mencukur

kepalamu, sebelum korban sam.pai di tempat penyembelihannjta. jika
ada di antaramu yang sakit atau ada ga'ngguan di kepalanya (lalu

ia bercukur), Maka zuajiblah atasnya berfidlah, yaitu: berpuasa atau

bersedekah atau berkorban. apabila kamu Telah (merasa) aman, Maka

bagi siapayang ingin mengerjakan'umrah sebelum haji (di dalant bulan

hajt), (wajibkh ia menyembelih) korbanlang mudah didapat. tetapijika

ia tidak menemukan (binatang korban atau tidah mampu), Maka utajib

berpuasa tiga hari dalam masa haji dan tujuh hari (lagi) apabila kamu

Telah pulang kembali. Itulah sepuluh (hari) yang sempurna. demikian

itu (kewajiban membayar.fidlah) bagi orang-orang lang keluarganya

tidak berada (di sekitar) Masjidil Haram (orang-orang yang bukan

penduduk kota Mekah). dan bertakwalah kepada Allah dan Ketahuilah

bahuta Allah sangat keras siksaan-Nyr." (QS. al-Baqarah [e]: tso)

4 tgs
'fri il' ot Ai ly,A W* (r-rr fra t.jlril

"Sesungguhnla orang-orang yang kaftr kepada ayat-ayat kami, kelak

akan kami masukkan mereka ke dalam neraka. setiap kali kulit mereka

hangus, kami ganti kulit mereka dengan kulit yang lain, supaya mereka

merasakan azab. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha

Bijaksana;' (QS. an-Nisi' [+]: 5o)

'#r;;4qblt u;fi Lt

ir!,,L*f '*br!



Laut Api yang Menyala-nyala

ImAm Ahmad berkata, 'AbO 'Ashim meriwayatkan kepada kami

dari Abdtrllih bin Umayyah, dari Muhammad bin Husain, dari

Shafwfln bin Ya'lA bin Umayyah, dari ayahnya bahwa Rasulullah

Shallalldhu l4laihi wa, Sallam bersabda, 'Laut itu adalah jahanam;

Ya'lA mengatakan bahwa setelah itu Rasulullah berkata,'Tidakkah

kalian melihat bahwa Allah berkata,' N erak a, yang gej ola kn1 a mengepung

mereka (QS. al-Kahft paJ: zs)?' Beliau berkata, 'Tidak. Demi Zat

yang jizaa Ta'16 berada dalam genggaman-Nya. Aku tidak akan pernah

memasukinya selamanya sehingga aku dihadapkan kepada Allah. Dan

tidak pula setetes pun darinya mengenaiku hingga aku dihadaphan

kepada Allah Tang Mahamulia dan Mahaagung;"

Al-Baihaqi telah meriwayatkannya dari jalan Ya'q0b bin SufyAn,

dari Ab0'Ashim, dari Muhammad bin YahyA dan dalam al-Musnad

seperti yang telah disebutkan bahwa di antara keduanya ada

AbdullAh bin Umayyah. Begitu pula yang diriwayatkan oleh Abir

Muslim al-Kaji, dari Abff'Ashim, dari AbdullAh bin Ab0 Umayyah,

seorang laki-laki meriwayatkan kepadanya, dari ShafwAn bin Ya'ld,

dari Ya'lA bahwa Rasulullah Shallalldhu i4laihi zpa Sallam bersabda,

"Laut itu adalah jahanam;'

Abfi DAwud berkata, "Sa'id bin Mansh0r meriwayatkan kepada

kami dari Ismi'il bin Zakariyd, dari Mutharif, dari Basyir bin

Muslim, dari AbdullAh bin Amr0 bahwa Rasulullah Shallalldhu

)4laihi wa Sallam bersabda, 'Laut tidak dilewati kecuali untuk berhaji

atau umrah atau perang di jalan Allah. Karena sesungguhnya di bauah

laut terdapat neraka (api) dan di bazuah neraka (api) ada laut;"

Pintu-Pintu Jahanam dan

Karakter Malaikat Penja ganYa

Allah Ta' Ala Berfirman,

tbi; t,l b G3 i6 U r;;b'u";fi',v3

b,L 5; Urii3. li +;'&i J, 6vi c*
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"Orang-orang kalir dibawa ke neraka jahanant berombong-rombongan'

Sehtngga apabila mereha telah sampai di neraka itu' dibukakan

pintu-pintunya dan berhatalah kepada mereka peniaga-peniaganya'

Apakahbelumpernahdatangkepadamurasul-rasuldiantaramuyang

nrembacakan kepadamu ayat-ayat Tuhanrnu dan mem'peringatkan

kepadamuakanpertemuandenganhariini?'Merekamenjawab"Benar

(telahdatang).,Tetapitelahpastiberlahuhetetapanazabterhadap

orang-orang yang kafir. Dikatakan (kepada mereka), 'Masukilah pintu'

pintu neraka jahanam itu, sedang kamu hekal di dalamnya'' Maka

neraka jahanam itulah seburuk-buruk tempat bagi orang-orang ))ang

menyom.bonghan diri|' (pS. az'Zumar fss]: 7r-72)

.L9
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" Jahanam itu mempunyai tuluh pintu. T iap-tiap pintu (telah ditetapkan)

untuk golongan tertentu dari mereka" (pS. al-Hijr ltl)z ++)

Perbedaan Kecepatan Manusia dalam
Melewati Shir6th

Al-Baihaqi berkata,'Abir AbdillAh al-HAfizh memberi berita kepada

kami dari Abir al-AbbAs al-Asham, dari Sa'id bin 'UtsmAn, dari

Bisyar bin Bakar, dari AbdurrahmAn bin Yazid, dari AbO Sa'id,

dari Ab0 Hurairah bahwa Rasulullah ShallailAhu i4laihi wa Sallam

bersabda, 'Sesungguhnya ShirAth itu di antara dua sisijahanam dan

sangat licin. Maka para nabi di atasnya berkatq 'Ta Allah selamatkan.'

Dan manusia seperti kilatan cahala, seperti kedipan mata, dan seperti

huda-kuda terbaik serta kuda-kuda kecil terbaik apa pula yang berjalan

dengan kaki. Maka yang selamat adalah orang lang selamat, sementara

orang lang terluka terkirim dan terlempar ke dalamnya. Dan jahanam

mempunyai tujuh pintu yang setiap pintu adalalz untuk bagian-bagtan

yang telah ditentukan."'

Al-Baihaqi berkata, 'Ab0 al-Husain bin Basyrin memberi berita

kepada kami dari Ismf il bin Muhammad ash-Shiffir, dari Sa'dfln

bin Nastrr, dari Ma'mar, dari al-Khalil bin Murrah bahwa

sesungguhnya Rasuhllah ShallallAhu i4laihi uta Sallam tidak tidur
hingga beliau membaca surat TabArak dan HAmmim as-Sajdah.

Ras ulul I ah bers abd a,' H aw dmim ( surat- surat 1 an g di ata a li d en gan k at a

'Hdmmim', pen) tulula pintu jahanam tujuh yaitu jahanam, Huthamah,

LadhL, Sa'tr, Saqaa al-Htw$ah, dan al-Jahtm.' Beliau mengatakan

bahwa setiap Himmim pada Hari Kiamat datang menahannya dan

\- ketika berdiri di depan salah satu dari pintu-pintu ini ia berkata, 'Yat

Kanasta AKnlrar ta5

Allah, jangan Engkau masukkan ke dalam pintu-pintu ini orang

yang beriman kepadaku dan membacaku."' Kemudian al-Baihaqi

mengatakan bahwa ini hadits munqathi' dan al-Khalil bin Murrah

masih perlu ditelaah.

Abo Bakar bin Abo ad-Dunyi berkata, "Khalaf bin Hisyam

meriwayatkan kepada kami dari AbO SyihAb al-KhayAth, dari Amrir

bin pais al-Madini, dari Ab6 tsh6q, dari 'Ashim bin Dhamrah,

dari Ali, ia berkata, 'sesungguhnya tujuh pintu jahanam sebagian

yang satu berada di atas sebagian yang lain (dan AbO Syihnb

mengisyaratkan dengan jari-jarinya). Ini kemudian ini kemudian

lnI.

Ibrihim bin Sa'id al-Jauhari meriwayatkan dari Hajjaj, dari Ibnu

Jarih mengenai firman Allah, "Ia (Jahanam) mem'punyai tujuh

pintu (QS. al-Hijr Irs]: ++)." Ibnu Jarih berkata, "Yang pertama

jahanam, kemudian Ladht, kemudian al-Huthamah, kemudian as-

Sa'ir, kemudian Saqar, kemudian al-jahim dan di dalamnya terdapat

Abff Jahal, kemudian al-HiwiYah-"

At-Tirmidzi meriwayatkan dari hadits Malik bin Mighwal

dari Ibnu 'umar bahwa Rasulullah shallalldhu Alaihi wa sallam

bersabda, " Johanam terdiri d.ari tujuh pintu. Salah satu pintu itu untuk

orang yang menghunus pedang terhadap umatku'" Kemudian Tirmidzi

mengatakan bahwa ini hadits gharibyangkita tidak mengetahuinya

kecuali dari Mfllik bin Mighwal saja'

Abfi bin Ka'ab mengatakan bahwa jahanam mempunyai tujuh pintu

dan salah satu pintunya untuk orang yang menghunus pedang

terhadap umat Rasulullah Shallalldhu )4laihi wa Sallam'

Wahab bin Munabbih berkata, "Jarak antara setiap dua pintu adalah

lebih dari perjalanan yang ditempuh selarna tujuh puluh tahutr datr

setiap pintu tujuh puluh kali lebih berat siksalrya daripada pintu

yang di atasnya."



tv4 An-Nlnayatu ti at-titani wa al-Mal6himi

Allah Ta'dlaberfirman,

6u S:ei, $*'iigi;r;
Y 
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t1:'b,ris oy6::e:;i
" H ai orang-orang y ang beriman, pelihararah dirimu dan heluargamu dari
api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. penlaganla

malaikat-ntalaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah
terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka. Dan mereka
selalu mengerjakan apa yang diperintahkan." (eS. at-Tahrim [oe]:
o)

"Dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya
kepada mereha." Yaitu, niat serta kemauan mereka untuk tidak
menyelisihi-Nya selama-lam anya. " Dan mereka selalu mengerjakan
apa yng diperintahkan." Yaitu, mereka mempunyai kekuatan untuk
menunjukkan apa yang mereka diperintah untuk itu dari kemauan
yang kuat menjadi perbuatan. Sesungguhnya mereka mempunyai
kemauan yang benar dan perbuatan yang besar, kekuatan yang
agung dan sungguh luar biasa.

Allah Ta'dlaberfirman,
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"Dan di atasnya ada sembilan belas (Malaikat penjaga). Dan tiada

kami jadikan Penlaga neraka itu melainkan dari malaikat: dan tidaklah

kami menjadikan bilangan mzreka itu melainkan untukjadi cobaan bagi

orang-orang kafir, supaya orang-orang yang diberi Al-Kitab menjadi

yakin dan supaya orang yang beriman bertambah imannya dan supa1a

orang-orang yang diberi Al Kitab dan orng-orang mukmin itu tidak

ragu-ragu dan supaya orang-orang yang di dalarn hatinjta ada pen1akit

dan orang-orang kafir (mengatakan): i4pakah yang dikehendaki Allah

dengan bilangan Ini sebagai suatu perumpamaan?" Demikianlah Allah

membiarkan sesat orang-orang yang dikehendaki-Nya dan memberi

petunjuk kepada siapa yng dikehendaki-Nya. dan tidak ada yang

mengetahui tentara Tuhanmu melainkan dia sendiri. dan Saqar itu

tiada lain hanyalah peringatan bagi manusia." (QS. al-Mudatstsir

U47t so-s r)
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"Dan tiada kami jadikan Penjaga neraka itu melainkan dari m.alaikat:

dan tidaklah kami menjadikan bilangan mereka itu melainkan untuk

jadi cobaan bagi orang-orang kaf[r, supaya orang-orang )ang diberi

Al-Kitab menjadi yhin dan supaya orang yang beriman bertambah

imannla dan supaya orang-orang yang diberi Al Kitab dan orng-orang

mukmin itu tidak ragu-ragu dan supaya orang-orong yang di. dalam

hatinya ada penjtakit dan orang-orang kafir (mengatakan): 'Apakah yang

dikehendaki Allah dengan bilangan Ini sebagai suatu perumpamaan?'

Demikianlah Allah membiarhan sesat orang-orang lang dikehendaki-

Nya dan memberi petuniuk kepada siapa yang dikehendaki-Nya. dan

tidak ada yang m.engetahui tentara Tuhanmu melainkan dia sendiri.

dan Saqar itu tiada lain hanyalah peringatan bagi manusia;' (QS. al-
Mudatstsir [7*]: sl)

Yaitu sebagai ujian dan cobaan. Kesembilanbelas malaikat itu
merupakan pembesar-pembesar yang mempunyai kawan-kawan

serta pengikut-pengikut.

Telah kami riwayatkan mengenai firman Allah Ta'dla,

- " 
lr. I t r

(!;,.-/o isb

"Peganglah ia lalu belenggulah tangannya ke lehernya." (QS. al-
Hflqqah [os]: so)

Sesungguhnya Tuhan Yang Mahatinggi apabila rnemerintahkan

hal itu maka tujuh puluh ribu malaikat dari az-Zabdniyah

melaksanakannya dengan segera.

Allah 7-a' Ala berfirman,

;ls;', ,b" i *, (El, 3;i ;Lft +l* i **
_ tt. ).t

1n,J.al\=,

" Maka pada hari itu tidak ad'a seorang pun yng menyihsa seperti siksa-

Ny dan tiada seorang pun yang mengikat seperti ikatan-Nya" (9S'

al-Fajr [8s]: 25-e6)

Al-HAfizhadh-DhiyA'meriwayatkandarihaditsMuhammadbin
sulaimanbinAbfrDdwud,dariayahnya,dariYazidal-Bashri,dari
al-Hasan al-Bashri, dari Anas, tnarfu', "Demi Zat yang jiwaku

berada dalam gellggalnan-Nya' Malaikat (penunggu)jahanam telah

diciptakan seribu tahun sebelum jahanam diciptakan. setiap hari

kekuatan mereka bertambah hingga mereka mampu memegang

orang yang mereka pegang mulai dari ubun-ubun sampai ke

telapak kaki."

Pagar, Cambuk, Belenggu, Rantai, dan

Siksa Yang Mengelilingi Neraka

AUah Ta'Alaberfirman,

&
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,,Dan Katakanlah: "Kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu; Maha

barangsiapa y ang ingln (beriman) hendak lah ia beriman, dan baran gs ia pa

yarry ingin (k"fi4 Biarlah ia kafir". Sesungguhnya kami Telah sediakan

bagi orang orang zalim itu nerakq yang gelolaknya mengepung mereka' 
I

dan jika mereka meminta rruinunt, niscaya mereka akan diberi minum R
dengan air seperti besi yang mendidih yng menghanguskan muka' 
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An-NihSyatu fr al-Fit6ni wa al-MalShimi

Itulah minuman yang paling buruk dan tem.pat istirahat yng paling
jelek." (QS. al-Kahfi [ra]: zs)

.9G)ri|^;31 *4t
" Sesungguhnya api itu ditutup rapat atas mereka (sedang mereka itu)
diikat pada tiang-tiang yang panjang)' (QS. al-Humazah [ro+]:
8-e)

Ibnu Mardawiyah meriwayatkan dalam tafsirnya dari jalan Syarik,
dari'Ashim, dari Abff Shalih, dari AbO Hurairah, mar{0'. Abfi Bakar
bin AbCr Syaibah meriwayatkan dari As'ad al-Hasani, dari Ismf il
bin AbO Shalih, dari Abff Shalih perkataannya.

Allah Ta'dlaberfirman,

(g:' iiJi

" Karena sesungguhnya pada sisi Kami ada belenggu-belenggu yang
berat dan neraka yang bernyala-nyala. Dan makanan jtang menyumbat

di kerongkongan dan azab jtang pedih!' (QS. al-Muzammil lTs):
t2-t3)

<EL -a:r..d $i c* -*ft A

" Ke dalam air yang sangat panas, kemudian rnereka dibakar di dalam
api;' (QS. al-Mu'min l+o):72)

qte3,tL ri (65r:ri G* y*,f t ilt
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" (Ingatkh) pada hari mereka diseret ke neraka atas muka mereka.

(Dikatakan kepada mereka), 'Rasakanlah sentuhan api neraka.'

Sesungguhnya Kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran. Dan

perintah Kami hanyalah satu perkatan seperti kejapan mata." (QS. al-

Qamar [5+]:,18-50)

6
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'Bagi mereka lapisan-lapisan dari api di atas mtreka dan di bautah

mtreka pun lapisan-lapisan (dari api). Demikianlah Allah mtmbuat

takut hamba-hamba-Nya dengan azab itu. Maka bertakzpalah kepada-

Ku hai hamba-hamba-Ku;' (QS. az-Zumar [39]: ro)

-tJ
I

6t

r-l'r in^IJaJt\='' v'" -

"Mereka mempunyai tikar tidur dari api neraka dan di atas mereka

ada selimut (api neraka). Demikianlah Rami memberi balasan kepada

orang-orang yang zalim." (QS. al-Arflf [7]: +t)
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"Inilah dua golongan (golongan mukmin dan golongan kafir) yang
bertengkar, mereka saling bertengkar mengenai Tuhan mereka. Maka
orang kafir akan dibuatkan untuk mzreka pakaian-pakaian dari api
neraka. Disiramkan air lang sedang mzndidih ke atas kepala mereka.

Dengan air itu dihancurluluhkan segala apa yang ada dal.am perut
mereka danjuga kulit (mzreka). Dan untuk mereka cambuk-cambuk dari
besi;' (QS. al-Haii lze): re-er)

Al-Hifizh Abfi Ya'lA berkata, "Zuhair meriwayatkan kepada kami
dari Hasan, dari [bnu Luhai'ah, dari Darij, dari Abff al-Haitsam,
dari Abfi Sa'id dari Rasulullah Shallalldhu )4taihi ua Sallam
bahwa sesungguhnya beliau bersabda, 'Gejolak api penduduk

neraha mempunyai em.pat dinding. Satu lembar dindingnya sepanjang

perjalanan empat puluh tahun."'

lmAm at-Tirmidzi meriwayatkan dari Suwaid, dari Ibnu al-
MubArak, dari Rasyidin bin Sa'ad, dari Amr0 ibnul-Hirits, dari
Darij seperti itu pula.

Imffm Ahmad berkata, "Hasan meriwayatkan kepada kami dari
Ibnu Luhai'ah, dari DarAj, dari Abfi al-Haitsam, dari Ab0 Sa'id, dari
Rasulullah ShallallAhu Hlaihi zaa Sallam, beliau bersabda, 'Kalaulah

satu cambuk besi dari cambuk-cambuk penduduk neraka dilztakkan di
atas bumi lalun sem.uajin dan manusia berkumpul di sano, maka mtreka

\- tidak bisa memind,ahkannla dari bumi|"

pi
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Ibnu Wahab berkata dari Amr0 ibnul-Hirits, dari Darij Abfi as-

Samah, dari AbO al-Haitsam, dari AbCr Sa'id bahwa Rasulullah

bersabda, " seandainya sebuah gunung dipukul dengan cambuh dari besi

(dari neraka), pastilah ia akan hancar dan kembali menjadi debu."

Tingkatan Siksa bagi Penduduk Neraka

Al*HAfizh Abfi Bakar bin Mardawiyah dalam tafsirnya

meriwayatkan dari jalan Bisyar bin Thalhah, dari KhAlid bin

Darik, dari Ya'16 bin Munabbih, dari Nabi Shallalhhu Alaihi wa

Sallam, beliau bersabda, 'Allah membuat awan yang sangat hitam

untuk penduduk neraka. Apabila mendung itu muncul diserukan kepada

merekq 'Wahai penduduh neraka, apa yang kalian cari dan apa yang

kalian minta?' Maka mzreka jadi teringat awan-awan lang ada di

dunia dan air yang dulu turun kepada mereka. Lalu mereka berkata,

'Kami minta minurn wahai Tuhan.' Maka Allah menghujani m.ereka

dengan belenggu-belenggu lang rnenambah belenggu-belenggu mereka

dan rantai-rantai jtang menambah rantai-rantai mereka, serta herikil-

kerikil yang menyalakan api ke atas mereka."

Abu Bakar bin Abir ad-Dunyd berkata, "Bisyar ibnul-Walid al-Kindi

meriwayatkan kepada kami dari Sa'id bin Zarbi, dari Humaid bin

Hilal, dari Sa'id ibnul-Ahwash bahwa Ibnu Mas'ffd mengatakan,

'siapakah yang paling pedih siksanya?' Maka seorang laki-laki

berkata, 'Orang-orang munafik.' Ibnu Mas'0d berkata, 'Engkau

benar. Apakah engkau tahu bagaimana mereka disiksa?' Laki-laki

itu berkata, 'Tidak.' Ia berkata, 'Mereka dimasukkan ke dalam

peti-peti yang terbuat dari besi, ditutup dan kemudian dilempar

ke dasar paling bawah dari neraka dalam tungku-tungku kecil

yang terbuat dari pipa besi yang disebut Lubang Kepedihan. Maka

dilakukan atas kaum-kaum sesuai dengan amalan mereka untuk

selama-lamanya."'

(
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An-Nrnayatu n al-rltanl wa al-Malahlml

Ibnu Abo ad-Dunya berkata, 'Ali bin Hasan meriwayatkan kepadaku

dari Muhammad bin Ja'far al-Madf ini, dari Bakar bin Khunais,

dari Abff Salamah ats-Tsaqafi, dari Wahab bin Munabbih bahwa

ia berkata, 'sesungguhnya penduduk neraka yang mereka adalah

pepghuninya, mereka di dalarn neraka tidak ada ketenangan, tidak

tidur, dan tidak mati. Mereka berjalan di atas api, serta duduk dan

minum dari nanah yang bercampur darah dari penduduk neraka'

Makan dari pohon Zaqum yang disediakan untuk penghuni

neraka. Selimut mereka adalah api, tilam mereka api, gamis mereka

adalah api dan ter. Dan wajah mereka ditutupi api. Penghuni

neraka dikumpulkan dalam rantai-rantai yang ujungnya berada

dalam genggaman malaikat-malaikat penjaga. Malaikat-malaikat

itu menariknya hingga penghuni neraka itu terbalik-balik lalu

mengalirlah nanah mereka yang bercampur darah ke dalam lubang

neraka dan itulah minuman mereka.' Kemudian Wahab menangis

jatuh pingsan. Bakar bin Khunais jatuh dan ketika berdiri ia tidak

mampu berbicara. Sedangkan Muhammad bin Ja'far menangis

tersedu-sedu."

Ini adalah perkataan dari Wahab bin Munabbih al-Yamflni dan

ia melihat dari buku-buku orang terdahulu serta menukil dari

kitab-kitab Ahli Kitab yang berharga. Akan tetapi, perkataan ini

mempunyai saksi-saksi dari Al-pur'an dan hadits-hadits lain.

Atlah Ta'ilaberfirman,
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"sesungguhnla orang'orang yang berd'osa kekal di dalam azab neraka

jahanam. Tidak diringankan azab itu dari mereka dan mereka di

dalamnya berputus asa. Dan tidaktah Kami menganiaya mereka tetapi

merekalah yang menganiaya diri mereka send'iri' Mereka berseru' 'Hai

Malih, biarlah Tuhanmu membunuh kami saja'' Ia menjawab' 'Kamu

akan tetap tinggal (di neraka ini)!" (QS' az'Z:ukhlr0rf [+s]: 74'71)
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"Andaikata orang-orang kaftr itu mengetahui' waktu (dimana) mereka

tak mampu untuk m.engelakkan api neraka dari rnuka mereka dan (tidak

pula) dari punggung mereka, sedang mereka tidak (pula) mendapatkan
- 
p ert:.olongan, (tentulah merek a tidak meminta dis e gerakan)' S ebenarny a

(azab) itu akan datang kepada mereka dengan sekoni'ong-konitong lalu

membuatmerekamenjadipanik,makamerekatidaksanggupmenolaknya

dan tidak (pula) mereka diberi tangguh!'(pS' al-Anbiyfl' fzrl: ss-

40)
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An-Nrhayatu tl al-t,itani wa al-Malahimi

"Dan orang-orang kafir bagt m.ereka neraha jahanam. Mereka tidak

dibinasakan sehingga mereka mati dan tidak (pula) diringankan dari
mereka azabnya. Demikianlah Kami membalas setiap orang yang
sangat kafir. Dan mereka berteriak di dalam neraka itq 'Ta Tuhan

kami, keluarkanlah kam.i niscaya kami akan mengerjakan amal yang

shalih berlainan dengan yang telah kami kerjakan.' Dan apahah Kami
tidah memanjangkan umurntu dalam masa lang cukup untuk berpikir

bagi orang yang mau berpikir dan (apahah tidak) datang hepada kamu

pemberi peringatan? Maka rasakanlah (azab Kami) dan tidak ada bagi

orang-orang yang zalim seorang penolong pun." (QS. FAthir [sE]:
86-s7)
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"Dan orang-orang lang berada dalam neraka berkata hepada penjaga-

penjaga neraka jahanam" 'Mohonkanlah kepada Tuhanmu supaya Dia
meringankan azab dari kami barang sehari.' Penjagalahanam berkata,

'Dan apakah belum datang kepadamu rasul-rasulmu dengan membawa

keterangan-keterangan?' Mereka menjazaab,'Benar, sudah datang.'

Penjaga-penjaga jahanam berhatq 'Berdoalah kamu.' Dan doa orang-

orang kafir rtu hanyalah sia-sia belaka;'(QS. al-Mu'min [+o]: *9-
50)
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Kanasla

"Orang-orang yang celaka (krfir) akan menjauhinya. ('fanu) orang

yang akan memasuki api ltang besar (neraka). Kemudian ia tidak mati

di dalamnya dan tidak (pula) hidup;' (QS. at-Aln [87]: r 1-rc)

Sebelumnya telah disebutkan dalam Shahih bahwa sesungguhnya

penduduk neraka yang mereka penghuninya maka mereka tidak

mati di dalamnya dan tidak pula hidup. Dan, dalam hadits yang

telah disebutkan telah dijelaskan tentang Penyembelihan maut

(kematian)di antara surga dan neraka kemudian dikatakan, "Wahai

penduduk surga, keabadian tanpa kematian. Wahai pendududk neraka"

keabadian tanpa kematian." Lalu bagaimana mungkin mereka tidur

sementara mereka berada dalam siksa yang terus-menerus yang

tidak ada jedanya walau satu jam bahkan sedetik saja.
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" Dan barangsiapa yang ditunjuki Allala dialah yang mzndapat petunjuk

dan barangsiapa yng dia sesatkan Maka sekali-kali kamu tidak akan

mendapat penolong-penolong bagi mereka selain dari Dia. dan kami

akan mengumpulkan mereka pada hari kiaruat (diseret) atas muka

mtreka dalam keadaan buta, bisu dan pekak. tempat kediaman mereka

adalah nerakajahannarn. tiapaiap kali nyala api Jahannam itu akan

padam" kami tambah lagt bagi nureka nyalnnya." (QS. al-IsrA' [rz]:
e7)
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" Setiap kali mereka hendak ke luar dari neraka larutaran kesengsaraan

mereha, niscaya mereka dikembalikan ke dalamryta. (Kepada mereka

dikatakan), 'Rasakanlah azab yang mzmbakar ini.'" (QS. al-Hajj

lez)t 2z)

ImAm Ahmad berkata, "lbrihim meriwayatkan kepada kami dari

Ibnu al-Mubirak, dari Sa'id bin Yazid, dari Abfi as-Samah, dari

Ibnu Hajirah, dari Ab0 Hurairah, dari Rasulullah ShallailAhu

i4laihi wa Sallam, beliau bersabda mengenai penduduk neraka,

'Sesungguhnya air yang panas dituangkan di atas kepala salah seorang

dari mereka mnha hancurlah tengkorakryo, habis hingga ke rongganya

dan ntelzlehlah apa yang ada di rongganya kemudian mzleutati kedua

telapak kakinya;"

At-Tirmidzi dan ath-Thabrini meriwayatkan dan lafazh miliknya

dari hadits Quthbah bin Abdu al-'Aziz, dari al-Amasy, dari Syahar

bin Athiyyah, dari Syahar bin Hausyab, dari lJmmu ad-Dardd',

dari AbCr ad-Dardfl' bahwa Rasulullah ShallailAhu i4laihizaa Sallam

bersabda, " Rasa lapar diberikan hepada penduduk neraka lalu digantilah

siksa mereka. Maka mzreka meminta makanan dan didatangkanlah

makanan yang menlumbat kerongkongan mzreka dan ingatlah mereka

bahwa dahulu di dunia mereha menghilangkaftnya dengan minum.

Mereka pun meminta minuman. Maka mereka didatangkan pada air
panas di dalam kaitan-kaitan yang terbuat dari api. Ketika telah dekat

dengan wajah mereka, terkelupaslah wajah mereka. Dary apabila telah

dimasukkan ke dalam perut, ia memotong-motong apa lang oda dalam

perut mereka dan saat itulah mereka meminta pertolongan.

'&vu
'u.j,q\ii'3t-t-\gx

,Laludikatakankepadamerekql4pakahbelumdatangkepadamurasul-

rasulmudtnganmembazpaketerangan-keterangan?'Merekamenjautab'

' Benar, sudah d.atang.' Penjaga-penjaga jahanam berkata"Berdoalah

kamu., Dan doa orang-orang kaftr itu haryalah sia.sia belaka.', (QS.

al-Mu'min [4'oJ:50)

b
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,Kemud,ian mereka berkata, 

,Panggilkan malaikat Malik untuh kami.,

Merehaberseru",HaiMalik,biarlahTuhanmurnembunuhkamisaja.,

Ia meniazaab, 'Kamu akan tetap tinggal (di neraka ini);' (pS' az-

Zukhruf les)z7z)
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'Lantasm.erekaberkata,'TaTuhankami,kamitelahdikuasaioleh

kejahatan kami dan adalah kami orang-orang yang tersesat.,, (QS. al-

Mu'mintrn [es]: roe)
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'Lalu dikatakan kepada mereka, 'Tinggallah dengan hina di

dalamnya dan janganlah kamu berbicara dengan Aku'"" (QS' al-

Mu'minffn [zs]: roa)
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At-Tarmidzi meriwayatkan dari ad-Darami dan ia menceritakan
dari ad-Darami bahwa orang-orang tidak membuat hadits ini
marfff, dan at-Tirmidzi mengatakan bahwa hadits ini diriwayatkan
dari perkataan Ab0 ad-DardA'.

Makanan dan Minuman untuk Penduduk Neraka

Allah Th'Ahberfirman,

Rahasia Akhirat

"Karena sesungguhnya pada sisi Kami ada belenggu-belenggu yng
berat dan neraka yang bernyala-nyala, serta makanan yang menyumbat

di kerongkongan dan azab jtang pedih." (QS. al-Muzammil [Ze]:
ta-r8)
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"Mereka tiada m.emperokh makanan selain dari adh-Dhart' (pohon

yang berduri), yang tidak menggemukkan dan tidak pula mznghilangkan

lapar!' (QS. al-chisyiyah [sa]: o-z)

Adh-Dhari' adalah duri yang berada di tanah Hljaz yang disebut
juga Syabraq.

Dalam hadits adh-DhahAk dari Ibnu AbbAs marf0', 'Adh-Dhari'

adalah sesuatu yang ada dalam neraka, dikatakan mirip dengan

duri. Lebih pahit daripada empedu, lebih busuk daripada bangkai,
dan lebih panas daripada api. Apabila orang memakannya, ia tidak
masuk ke dalam perut tidak pula naik ke mulut, maka ia tetap saja

seperti itu. Tidak membuat gemuk dan tidak pula menghilangkan
lapar." Ini hadits sangat ghartb.

Allah Ta'Ahberfirman,

6; lr# *t3L -y)i,

"Dan mtreka rnemohon kemznangan (atas musuh-musuh mereka) dan

binasalah setnua orangyang berlaku seuenang-wenang lagi keras kepala.

Di hadapannya ada jahanam dan ia akan diberi minuman dtngan air
nanah. Diminunrnya air nanah itu dan hampir ia tidah bisa menelannya.

Dan datanglah (bahay) maut kepadanla dari segenap penjurq tetapt

ia tidak juga mati; dan di hadapanryta masih ada azab yang berat."

(QS. Ibrihim [t*]: r5-r7)
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"Kemudian sesungguhnya kamu hai orang yang sesat lagi mendustakan

benar-benar akan memakan pohon zaqqunl dan akan memenuhi perutmu

dengannya. Sesudah itu karnu akan meminum air yang songat panas.

Maka kamu minum seperti unta yang sangat haus minum. Itulah

hidangan untuk mereka pada hari Pembalasan." (QS. al-Wiqi'ah

[5o]: 5r-56)tiLJI
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"(Makanan surga) itulah hidangan yng lebih baik ataukah pohon

zaqqunl. Sesungguhnla Kami menjadikan pohon zaqqum itu sebagai

siksaan bagi orang-oranglang zalim. sesungguhnjta ia adalah sebatang

pohon yang keluar dari dasar neraka jahim. Mayngnya seperti kepala

setan-setan. sesungguhnya mereka benar-benar memakan sebagian dari
buah pohon itu, maka mereka memenuhi perutnya dengan buah zaqqum

itu. Kemudian sesudah makan buah pohon zaqqum itu pasti mereka

mendapat minuman lang bercam.pur dcngar air yang sangat panas.

Kemudian sesungguhnya tempat kembali mereka benar-benar ke neraka

Jahim." (QS. ash-Shaffrt lsz)z aa-ea)

Abdullih ibnul-MubArak berkata, "shafwdn bin Amrir
meriwayatkan kepada kami dari 'Ubaiditlah bin Bisyar al-
Yahshabi, dari AbO UmAmah, dari Rasulullah ShaltatlLhu Alaihi wa
Sallam mengenai firman Allah Ta'dla,'Dan ia akan diberi minuman

dengan air nanah. Diminumnya air nanah itu dan ham.pir ia tidak
bisa menelannya (QS. Ibrihim Il+]: r6-17).' Beliau bersabda, 'Ia

didekatkan kepadanya dan ia merasa jijik darinya. Apabila telah dekat,

terbakarlah ztajahnlta dan jatuhlah kulit kepala serta rambutnya. Dan
apabila ia telah memakannla, ususnya terpotong-potong hingga heluar

dari anusnya. Allah Ta'dla berfirman,
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'(apakah) perumpamaan (penghuni) jannah yang dijanjikan kepada

orang-orang yang bertaku)a yang di dalamnya ada sungai-sungai dari

air lang tiada beubah rasa dan baunya, sungai-sungai dari air susu

yang tidak beubah rasonya, sungai-sungai dari khamar yang lezat

rasanya bagi peminumnya dan sungai-sungai dari madu yang disaring;

dan mereka memperoleh di dalamnya segala rnacam buah-buahan dan

am.punan dari Rabb mereka, sama dengan orang yang kekal dalam

Jahannam dan diberi minuman dengan air yang mendidih sehingga

mernotong ususnya?.' (QS. Muhammad [+7]: t5)
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'Dan Katakanlah: "Kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu; Maka

barangsiapalang ingin (beriman) hendaklah ia beriman, dan barangs ia pa
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An-Nihayatu tl al-Fit0ni wa al-Malahimi

yang ingin ftrrtr) Biarlah ia kaftr". Sesungguhnya hami Telah sediakan

bagi orang orang zalim itu neraka, yang gejolaknya mengepung mzreka.

dan jika mereka mtminta minum, niscaya mereka akan diberi minum

dengan air seperti besi yang mendidih yng menghanguskan muka.

Itulah minuman yang paling buruk dan tem.pat istirahat yng paling
jelek;" (QS. al-Kahfi [ta]: zs)

Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi dari Suwaid bin Nadhar, dari Ibnu

al-Mubflrak seperti itu dan at-Tirmidzi mengatakan bahwa ini
hadits hasan gharib.

Dalam hadits Ab0 Diwud ath-Thayfllisi dari Syu'bah, dari al-

Amasy, dari Mujdhid, dari lbnu Abbfls bahwa sesungguhnya

Rasulullah ShallailAhu )4laihi wa Sallam membaca ayat ini,

eis *l"ii 'ts -)tti'3;'m Uxi 1;,1;'u1)t qk

"Hai orang-orang lang berima4 Bertakwalah kepada Allah sebenar-

benar takzaa kepada-Nya danjanganlah sekali-kali kamu mati mzlainkan

dalam keadaan beragama Islam." (9S. fui 'Imrin [9]: roe)

Lalu beliau bersabda, "Seandainya setetes dari buah zaqAm menetes di
s amud era y ang ada di duni a, p a stilah i a mer u s ak p eng hi dup an p en dudu k

dunia. Lalu bagaimana dengan orang lang ia menjadi makanannya?"

At-Tirmidzi meriwayatkan dari Mahm0d bin GhailAn, dari Ab0

DAwud, ia mengatakan bahwa ini hadits hasan shahih. Sementara

an-Nasii dan [bnu MAjah meriwayatkan hadits Syu'bah.

Abff Ya'lA berkata, "Zuhair al-Hasan bin MOsA al-Asyyab

meriwayatkan kepada kami dari lbnu Luhai'ah, dari DarAj AbO

\
4

Rahasia Akhirat

Shallallhhu Alaihi wa Sallam, beliau bersabda, 'Kalaulah satu timba

dari ghasilq disiramkan ke dunia, pastilah penduduk dunia benar-benar

akan membusuk."'

At*Tirmidzi meriwayatkan hadits dari Darij dan dari Ka'ab al-

AhbAr bahwa sesungguhnya Rasulullah thallalbhu Alaihi uta

Sallam bersabda, "Sesungguhnya Allah melihat kepada hamba-Nya

pada Hari Kiamat dan Dia mnrah seraya berkata, 'Bazta dia!' Maka

seratus malaikat atau lebih segera membawanya. Mereka berkum.pul

di sekitar ubun-ubunnjta dan kedua kakinya dalant keadaan marah

karena kemarahan Allah. Mereka menyeretnya dengan zaajahnjta berada

di bawah ke dalam neraka. Dan neraka tuluh puluh kali lebih rnarah

daripada kemarahan para malaikat. Lalu ia mzminta minum dan

disiram dengan minuman yang karenanya berjatuhanlah daging serta

saraf'sarafryta dan mtngotori neraka- Dan celakalah ia dalam neraka."

Darinya juga diriwayatkan bahwa sesungguhnya beliau berkata,
"A?akah kalian mzngetahui apa itu ghasdq? Mereka berkata, 'Tidak."'

Beliau berkata, " Sesungguhnya ia adalah mnta air dalam jahanam,

lang tnengalir ke sana bisa dari setiap yng mzmpurytai bisa seperti ular,

kalajengktng, dan lainnya. Ia menggenang, dan manusia didatangkan

kemudian dicelupkan dengan sekali celupan. Dary ia keluar dtngan

kulitnya yng terlepas dari tulang, kulit dan dagingnya mtnggantung

di kedua mata kakinya. Kemudian dagtngnya mzlorot sebagaimana

seseorang lang rukpas pakaiannya."

Sebutan bagi Penduduk Neraka

Al-HAwiyah menurut Ibnu Jarih adalah dasar neraka yang paling
rendah. Allah Ta'Ala berfirman,
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An-r\rnayatu r at-rtlanl wa at-Nlatantml

" Dan adapun orang-orang yang ringan timbangan (kebaikan)nya, maka

tempat kembalinla adalah neraka HAutijtah;' (QS. al-pari'ah Iror]:
8-e)

Dikatakan, "maka kepalanya adalah hdwiyatad', yaitu jatuh melayang

dari hawA (udara) ke dalam neraka. Sebagaimana terdapat dalam

hadits, "Sesungguhn)ta seorang laki-laki berbicara perkataan yang

dimurkai Allalu maka ia jatuh terbang melayang bersamanjta ke dalam

neraka selama tujuh puluh kharif' Disebutkan pula dalam riwayat
lain,"Lebih jauh daripada jarak antara Barat dan Timur." Dikatakan
bahwa maksud dari "maha tem.pat kembalinya adalah neraka

Hiwiyali' adalah dasar neraka yang paling bawah atau sifat neraka

dari segi karakteristiknya. Dan telah tersebut dalam hadits yang
menguatkan pengertian makna ini. Hanya Allah Yang Mahatahu.

lbnu Jarir berkata, "[bnu Abdu al-Ali meriwayatkan kepada kami
dari Ibnu Musawar, dari Ma'mar, dari al-Asy'at bin AbdullAh
al-AmA, ia berkata, Apabila seorang mukmin meninggal, ia

pergi bersama ruhnya menuju arwah-arwah orang-orang yang
beriman. Maka mereka berkata, 'Biarlah saudara kalian istirahat,
sesungguhnya ia baru datang dari teriknya dunia.' Mereka
bertanya kepadanya, Apa yang dilakukan fulan?' Ia berkata bahwa

fulan sudah meninggal dan ia bertanya kepada mereka, Apa yang
dilakukannya ketika mendatangi kalian?' Mereka menjawab, 'Ia

dibawa ke tempat kembalinya yaitu Hiwiyah."'

Al-HAfizh adh-DhiyA' meriwayatkan dari jalan Syarik al-QAdhi

dari al-Amasy, dari Abdullih ibnus-SA'ib, dari Zlrdzdn, dari
Abdullih bin Mas'0d bahwa Rasulullah ShallailAhu Alaihi zaa

Sallam bersabda, "Mati di jalan Allah menebus dosa semuan)/a 
-atau

beliau berkatq 'Menebus senlua dosa'- kecuali amanah. Orang yng
mem.puny ai tanggungan amanah, maka dikatakan kepadany a,' Tunaikan

amanahruu!' Ia berkata, Aku wahai Tuhan? Dan Dunia telah pergi.

Aku wahai Tuhan? Dan Dunia telah pergi. Aku wahai Tuhan? Dan

Dunia telah pergi.' Maka dikatakan, 'Bawa ia ke neraka Hdzuiyaht'
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Maka ia jatuh melayang ke dalamnya hingga sampai pada dasarnya

dan mendapati amanahnya di sana dalam keadaan seperti semula. Ia

pun membawanya dan meletahhanryta di atas bahunya kemudian naik

bersamanya ke neraka jahanam. Apabila ia telah melihat bahuta dirinya

telah keluar, amanah itu terjatuh dan melayang lalu ia melayang di
belakangny a untuk selama-lamany a."

Rasulullah bersabda, "Amanah dalam shalat, amanah dalam puasa,

amanah dalam zaudhu', amanah dalam bicara, dan yang paling berat

adalah amanah titi?an." Ia 
-yaitu 

Zddzdn- mengatakan bahwa ia

bertemu dengan al-BarA'dan berkata kepadanya, 'Apakah engkau

tidak mendengar apa yang dikatakan oleh saudaramu Abdu[ah?"
Ia berkata, "Ia benar." Hadits ini tidak ada dalam Musnad dan tidak

ada pula dalam kitab apa pun dari kitab-kita hadits.

B0lis, Penjara dalam Jahanam

Telah disebutkan di depan dalam hadits yang diriwayatkan oleh

Imtm Ahmad dari hadits Amr0 bin Syu'aib dari ayahnya dari

kakeknya dari Rasulullah Shallalldhu Alaihi wa Sallam.

Jubbu al-Huzni

Ali bin Harb berkata,'AbdurrahmAn bin Muhammad meriwayatkan

kepada kami dari AmAr bin Sai{, dari Abfi Mu'Adz, dari Ibnu Sirin,

dari Abff Hurairah bahwa Rasulullah ShallallLhu Alaihi wa Sallam,

bersabda, 'Berlindunglah kalian kepada Allah dari Jubbu al-Huznil
Maka mereka berkata, Apakah Jubbu al-Huzni itu?' Rasulullah

Shallalldhu )4laihi wa Sallam bersabda, 'Lembah di dalamlahanam

yang jahanarn pun berlindung dariryta setiap hari empat ratus kali yang

disiapkan untuk orang-orang berilmu yang riya' dengan perbuatan

mereka. Sesungguhnya orang-orang berilmu yang paling Allah benci
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adalah orang-orang lang mencari muka kepada penguasa-penguasa

yang lacur."'

ImAm at-Tirmidzi dan lbnu MAjah meriwayatkan hadits dari

Ammdr bin Saif, dari Abfi Mu'idz dan ia orang benar. At-Tirmidzi

meringkasnya dan mengatakannya sebagai hadits gharib dan

disebutkan "seratus kali' dan disederhanakan oleh Ibnu MAjah dan

disebutkan , "Tang menguniungi penguasa-pengusa lang lacur."

Tidak Akan Masuk Surga Para Pecandu

Khamar, Pemutus Persaudaraan, dan Mereka
yang Percaya Sihir

Imflm Ahmad berkata, 'Ali bin AbdullAh meriwayatkan kepada

kami dari al-Mu'tamar bin SulaimAn, ia berkata, Aku membaca dari

al-Fudhail bin Maisarah, dari hadits Abfi Jarir, dari AbCr Bardah,

dari Abo M0sa bahwa sesungguhnya Rasulullah shallallhhu Alaihi

wa Sallam bersabda, 'Tiga golongan lang tidak masuk surga, yaitu

pecandu khamar, pemutus persaudaraary dan orang yang percala dengan

sihir Barangsiapa yang mati dalam keadaan masih mencandu khamar,

maka Allah akan memberinya minum dari al-Ghurthah.' Dikatakan,

Apakah al-Ghurthah itu?' Beliau berkata, 'Ia adalah sungai yang

mengalir dari kemaluan wanita-uanita pelacur yang menyakiti

penduduk neraka karena bau bacin kemaluan mereka."'

Lembah Lamlam

ImAm al-Hasan bin SufyAn berkata, "Hubbfln bin Mirsd

meriwayatkan kepada kami dari Ibnu al-MubArak, dari YahyA

bin 'ubaidillflh, dari Abcr Hurairah bahwa Rasulullah shallailahu

Alaihi zpa sallambersabda, 'sesungguhnya di dalamjahanam terdapat

\ sebuah lembah yang disebut Lamlam dan sesungguhnya lembah-lembah

')

jahanam meminta perlindungan kepada Allah

ini berstatus ghar?b.
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dari panasnya."' Hadits

Lembah Habhab

AbO Bakar bin AbO ad-DunyA berkata, 'Ab0 Khaitsamah

meriwayatkan kepada kami dari Yazid bin HArirn, dari al-Azhar

bin Sinin, dari Muhammad bin WAsi'bahwa iamenemui BilAl bin

Abfi Bardah dan berkata kepadanya, 'Wahai Bilil, sesungguhnya

ayahmu meriwayatkan kepadaku dari ayahnya dari Nabi ShalJailAhu

)4laihi wa Sallam, beliau bersabda, 'sesungguhnya di dalamjahanam

terdapat sebuah lembah yng disebut Habhab. Allah memastikan akan

menempatkan di dalamnya setiap penindas. Wahai -f"ka janganlah

engkau menjadi salah satu dari orang yang nlenenx?atinya.""

Ath-Thabrini meriwayatkan dari hadits Sa'id bin SalmAn, dari

Lzhar bin Sindn, dari Muhammad bin WAsi'bahwa sesungguhnya

ia menemui Bilal bin Ab0 M0sA dan berkata kepadanya,

"sesungguhnya ayahmu meriwayatkan kepadaku dari kakekmu

dari Rasulullah Shallalhhu i4laihi wa Sallam, beliau bersabda,

'sesungguhryta di dalam jahanam terdapat sebuah lembah dalam

lembah, yang disebut Habhab. Allah memastikan ia akan ditempati okh

setiap penindas lagi keras kepala."' Azhar bin Sinin meriwayatkan

seorang diri dan sebagian penghapal hadits membicarakan dirinya

serta melemahkannya.

Neraka al-Wail dan Sha'0d

Allah Ta'Alaberfirman,
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"Kecelakaan (al-Wail) 2ang besarlah pada hari itu bagi orang-orang

yang mendustakan;' (QS. al-Mursalflt 1771. t5')

- .4 t z t' l.
i'i'r l; g* tai-a;l\e, /

" Aku ahan membebaninya dengan mendaki pendakian yang memayahkan

(S ha' frd):' (QS. al-Mudatstsir l7 +)z 17)

Imim Ahmad berkata, "Hasan meriwayatkan kepada kami dari

Ibnu Luhai'ah, dari Dar6j, dari Abfi al-Haitsam, dari Ab0 Sa'id,

dari Rasulullah Shallalhhu Alaihi zta Sallam, beliau bersabda,'trVail

adalah lembah dalam jahananl lang orang kaJtr ruasuk ke dalamnya

selama empat puluh kharf sebelum mencapai dasarnya. Sementara

Sha'ild adalah gunung dari api. Orang kafir menaikinya selama tujuh

puluh khartf kemudian melayang dartnya dan begitu seterusnya."'

Demikian at-Tirmidzi meriwayatkan dari Abdu bin Humaid, dari
al-Hasan bin M0sA al-Asyyab, dari Ibnu Luhai'ah, dari Darij,
kemudian ia mengatakan ini ghar?b. Kita tidak mengetahuinya

selain dari jalan Ibnu Luhai'ah.

Ibnu Jarir telah meriwayatkan dari Yfrnus, dari Ibnu Wahab, dari

Amr0 ibnul-HArits, dari Dartj. Bagaimanapun keadaannya ini
adalah hadits ghartb bahkan munkar.

Yang paling tampak dalam tafsir bahwa Wail adalah lawan dari

salAmah (selamat) dan najhh (selamat) sebagaimana jika Anda

mengatakan wail lahu(celakalah ia) dan 2d utailahu (duhai celakalah

iu).
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Makna Sha'ffd

Al-Bazzir, Ibnu Jarlr, Ibnu AbO HAtim, dan lbnu Mardawiyah

meriwayatkan hadits dari Syarik al-pAdhi, dari AmmAr adz-

Dzalrabi, dari Athiyyah, dari Abir Sa'id bahwa Rasulullah Shallalldhu
j4laihi wa Sallam bersabda mengenai firman Allah,

.4 I z
(F'r lf sr..o\e, J

" A hu ak an mzmb e b aninjt a deng an me nd aki p endakian y ang me may a h k an

(Sha'ird):' (QS. al-Mudatstsir lz +)z tz)

Beliau bersabda, " Sha'ttdd yaitu gunung dal.am neraka terbuat dari api.

Orang kafir disuruh menaiL'inya. Tangannya meleleh apabila diletakkan

di atasnya dan apabila diangkat pulih kembali. Kakinya mekleh apabila

diletakkan di atasnya dan apabila diangkat pulih kembali."

Qatidah mengatakan bahwa lbnu Abbis berkata, "Sha'0d adalah

batu besar di dalam jahanam yang ditimpakan di atas wajah orang

kafir." As-Suddi mengatakan bahwa sha'0d adalah batu besar yang

licin di dalam jahanam, yang orang kafir disuruh untuk menaikinya.

Mujflhid berkata,'Ayat, Aku akan membebaninya dengan mendaki

pendakian yang memayahkan (Sha'0d).' Maksudnya adalah

kepayahan karena azab." QatAdah mengatakan, "Siksa yang tidak

ada berhentinya." Dan, Ibnu Jarir memilih pendapat ini.

t! -1,:4-o.A)V
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Balasan bagi Orang yang Gemar Menumpuk
Harta dan Bersikap Bakhil

Allah Ta'Ala berfirman,

'JIhirt*r-i\-, /-r

"Sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang

Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya menyangka bahuta

kebakhilan itu baik bagi mereka. Sebenarnya kebakhilan itu adalah

buruk bagi mzreka. Harta lang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan

kelak di lehernya di Hari Kiamat!'(QS. fui 'Imrfln [e]: r8o)

Ular dan Kalajengking dalam Neraka

Tersebut dalam kitab Shahih al-Bukhiri dari jalan Abdulldh bin

DinAr, dari Ab0 Shalih, dari AbO Hurairah bahwa Rasulullah

ShallailAhu i{laihi ua Sallam bersabda, "Tidaklah seorang pemilih

harta benda yang tidak menunaikan zakatnya kecuali pada Hari Kiamat

diciptakan bagtn1a ular jtang sangat berbisa yang merlpurytai dua

lubang hitam di atas hedua matanjta. Ia mtngambilnla dengan kedua

sungutnya dan berkatq Aku adalah hartamu, akulah kekayaanmu."'

Dan dalanr riwayat yang lain disebutkan, "Ia berlari ketakutan dan

ia mengejarnya. Ia menghindar dan ia pun ruenangkapnjta dengan

ta nganny a dan memb e li tny a."

,
*
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Telah diriwayatkan pula seperti itu dari Ibnu Mas'0d, marftr.

Tafsir Firman Allah dalam Surat an-Nahl It 0]: gA

Al-Amasy berkata dari AbdullAh bin Marwah, dari Masr0q, dari

AbdullAh bin Mas'0d, mengenai firman Allah Ta'Ala, "Orang-

orang lang kafir dan menghalangi (manusia) dari jalan Allah, Kami

tambahkan kepada mereka siksaan di atas siksaan disebabkan mereka

selalu berbuat kerusakaz (8S. an-Nahl [t0]: as)." Ia mengatakan,

"Kalajengking-kalajengking yang mempunyai taring seperti

pohon kurma yang panjang."

Imim al-Baihaqi meriwayatkan dari al-Hdkim, dari al-Asham, dari

Muhammad bin Ishiq, dari Ashbagh ibnul-traraj, dari Ibnu Wahab,

dari Amr0 ibnul-HArits bahwa sesungguhnya DarAj Abir as-Samah

meriwayatkan kepadanya bahwa ia mendengar dari Abdullflh

ibnul-H6rits Ibnu Jaz't az-Zubaidi bahwa Nabi Shallalldhu i4laihi

zua Sallam bersabda, "Sesungguhnya di neraka ada ular-ular seperti

leher unta-unta Khurasan yang menyengat dengan lidahnya, maka salah

satu dari mereka ada yang semburan panasnya empat puluh kharif,

Di dalamnya terdapat kalajengking-kalajengking sebesar kuda gemuk

yang menyengat. Dan, ada di antara mereka yang panas semburannya

sepanjang empat puluh kharif'

Ab0 Bakar bin AbO ad-Duny1 berkata, "Muhammad bin Idris al-

Handhali meriwayatkan dari Muhammad bin 'Utsmdn AbO al-

JamAhiri, dari'IsmA'il bin Ayyflsy, dari Sa'id bin YCrsuf dari YahyA

bin Abfi Katsir, dari Ab0 Salim, dari al-HajjAj bin AbdullAh ats-

TsimAli -ia sempat melihat Nabi ShallailAhu Alaihi wa Sallam

dan berhaji bersamanya pada Haji al-Wada'- dari Nashr bin

Mujib (salah satu dari sahabat Rasulullah dan termasuk orang-

orang pendahulu mereka) bahwa di jahanam terdapat tujuh puluh

ribu lembah. Dalam setiap lembah terdapat tujuh puluh ribu kota.
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Dalam setiap kota terdapat tujuh puluh ribu komplek. Dalam setiap

komplek terdapat tujuh puluh ribu rumah. Dalam setiap rumah
terdapat tujuh puluh ribu faviliun. Dalam setiap faviliun terdapat

tujuh puluh ribu ular. Di dalam setiap mulut ular-ular itu terdapat

tujuh puluh ribu kalajengking dan tidaklah ada seorang kafir atau

munafik kecuali merasakan semua itu. Hadits mauq0f dan gharib
sekali bahkan termasuk hadits sangat munkar. Sa'id bin Yirsuf
yang IsmA'il bin AyyAsy meriwayatkan darinya tidak diketahui
keadaannya. Hanya AUah Yang Mahatahu.

Riwayat Ismi'il bin Ayyflsy dari YahyA bin Abfi Katsir dan ia
adalah orang Hljaz, sementara Ismt'il orang Syam dan ia tidak
dapat diterima (ghairu maqbCrl).

ImAm al-BukhAri telah menyebut hadits inidalam buku tarikhnya al-
Kabir mirip dengan kandungannya. Hanya Allah Yang Mahatahu.

Sebagian ahli tafsir menyebutkan bahwa Gayyu dan AtsAm adalah

lembah dari lembah-lembah yang ada dalam jahanam, semoga

Allah menjauhkan kita darinya.

Tafsir Firman Ailah dalam Surat al-Kahfi [tB]: 52

Sebagian yang lain mengatakan mengenai firman Allah Ta'Ala,

"Dan Kami adakan untuk mereka tempat kebinasaan (maubiqa) (QS.

al-Kahfi lt8):52)",yaitu sungai di dalam jahanam dari nanah dan

darah.

AbdullAh bin Amr0 dan MujAhid mengatakan bahwa itu merupakan

salah satu lembah dari lembah-lembah jahanam. AbdullAh bin

Amrfi menambahkan bahwa dengannya dibedakan antara ahli
hidayah dan ahli kesesatan.

Rahasia Akhirat

Al-Ghalaq, Sumur di Dasar jahanam

Al-Baihaqi meriwayatkan dari al-HAkim, dari al-Asham, dari al-
Abbis ad-Dauri, dari Ibnu Mu'ayyan, dari Husyaim ibnul-AwAm

bin Hausyab, dari Abdu al-JabAr al-Khaulini, ia berkata, "seorang

laki-laki dari salah satu sahabat Nabi thallalldhu i4laihi ua Sallam

datang kepada kami di Damaskus dan ia melihat orang-orang
dengan harta dunia mereka lalu ia berkata, 'Itu tidak berguna bagi

kalian. Bukankah di belakang kalian ada al-Ghalaq?' Kemudian

dikatakan, Apa itu al-Ghalaq?' Ia berkata, 'Yaitu sebuah sumur
yang ada di dalam neraka. Apabila ia dibuka, penghuni neraka pun

lari karena takut darinya."'Demikian YahyA mengatakan.

Penggalan Nasihat bagi Siapa Saja yang
Mempunyai Hati

ImAm al-Baihaqi meriwayatkan dari al-Hikim dan lainnya, dari al-
Asham, dari Ibrihim bin Marz0q di Mesir dari Sa'id bin'Amir, dari
Syu'bah bahwa ia menuliskan kepadaManshfir dan membacakannya

untuknya dari MujAhid, dari Yazid bin Syajarah. Ia mengatakan

bahwa Yazid bin Syajarah adalah seorang laki-laki dari golongan
orang-orang zuhud yang diminta Mu'flwiyah untuk mengajar

tentara-tentara. Maka pada suatu hari ia berkhutbah, memuji Allah
dan memuja-Nya kemudian berkata, "Wahai manusia, ingatlah
kalian akan nikmat Allah atas kalian. Betapa indahnya bias-bias

dari nikmat Allah kepada kalian kalaulah kalian melihat apa yang
aku lihat dari warna merah, kuning, serta dari setiap warna dan

apa-apa yang ada dalam perj alanan-perj alanan.

Sesungguhnya apabila shalat telah didirikan, terbukalah pintu-
pintu langit, surga dan neraka serta para bidadari pun berhias

823



An-Nih6yatu tl al-l'it6ni wa al-Malahimi

dan muncul. Apabila seseorang dari kalian berangkat berperang,

mereka berkata, 'Ya Allah, kuatkan ia dan menangkan ia.'Apabila

ia pulang, mereka tertutup hijab darinya dan berkata, 'Ya Allah,
tolonglah ia.'Maka hadapilah suatu kaum. Tebusan kalian adalah

ayah dan ibuku. Sesungguhnya dengan tetesan pertama darah

seorang dari kalian, Allah merontokkan kesalahan-kesalahan

kalian dengannya sebagaimana rontoknya daun-daun pohon dari

sebuah dahan.'

Setelah itu dua bidadari segera menghampirinya lalu mengusap

debu dari wajahnya seraya berkata, 'Kami adalah tawananmu.' Ia

pun berkata, Aku adalah tawanan bagi kalian berdua.' Kemudian

dipakaikan seratus perhiasan kepadanya. Kalaulah diletakkan di
antara dua jari-jariku ini, pastilah ia masih lebih luas. Bukan dari

tenunan anak Adam tetapi pakaian-pakaian surga.

Sesungguhnya kalian di sisi Allah tertulis dengan nama-nama

kalian, tanda-tanda kalian, rahasia kalian, dan perkumpulan kalian.

Apabila telah datang Hari Kiamat dikatakan, 'Wahai fulan, ini
cahayamu; dan wahai fulan, tidak ada cahaya bagimu. Sesungguhnya

jahanam mempunyai pantai seperti pantai laut. Di sana terdapat

serangga dan ular-ular yang seperti unta. Apabila penghuni neraka

meminta keringanan maka dikatakan kepada mereka, 'Keluarlah ke

pantai.' Serangga-serangga itu mengambil mereka dengan mulut-
mulutnya serta dengan badannya dan dengan apa yang Allah
kehendaki dari itu kemudian menyeretnya. Mereka pun segera

kembali ke bagian neraka yang luas dan mereka digeluti dengan

rasa gatal hingga seorang dari mereka menggaruk kulitnya sampai

tulangnya terlihat, maka dikatakan kepada mereka, Apakah itu
membuatmu sakit?' Ia pun berkata, 'Iya.' Dan dikatakan kepadanya,

'Seperti itulah engkau telah menyakiti orang-orang mukmin."'

Syafaat bagi Siapa yang Meminta Surga
dan Berlindung Siksa dari Neraka dengan

Sungguh-Sungguh

ImAm at-Tirmidzi berkata dari AbO Sa'id bahwa Rasulullah

Shallalhhu )4laihi zta Sallam bersabda, "Barangsiapa meminta surga

kepada Allah tiga kali, surga berkata, 'Ta Allah, masukkan dia ke surga.'

Dan barangsiapa meminta kepada Allah agar dijauhkan dari rueraka,

maka neraka berkata, 'Ta Allah, jauhkan ia dari neraka."

Kasih Sayang Allah Sangat Dekat kepada
Mereka yang Meminta Perlindungan dari

Panasnya Neraka

lmArn al-Baihaqi meriwayatkan dari AbO Sa'id atau dari Ibnu

Hajirah Besar, dari Ab0 Hurairah bahwa salah seorang dari

mereka meriwayatkan kepadanya dari Rasulullah Shallalldhu i4laihi

zaa Sallam, beliau bersabda, "Apabila hari panas, Allah memberikan

pendengaran dan penglihatan-Njt a kepada penghuni langit dan penghuni

bumi. Maka apabila seorang hamba berkata, 'Tidak ada Tuhan selain

Allala betapa panasnya hari ini... Ta Allala jauhkan aku dari panasnya

neraka j ahanam.' M aka A llah berkata kepada j ahanam,'S e sungguhnya

seorang hamba dari hamba-hamba-Ku telah meminta perlindungan

kepada-Ku darimu. Aku menjadikan engkau saksi sesungguhnya Aku

telah menjauhkan ia darimu.'

Dan apabila hari sangat dtngin, Allah memberikan pendengaran dan

penglihatan-Nya kepada penghuni langit dan penghuni bumi. Apabila

.corang hamba berkata, 'Tidak ada Tuhan selain Allah, betapa dingin

hari ini. Ta AilAla jauhkanlah aku dari dingtn yang teramat sangat
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dari.jahanam.' Allah berkata kepada jahanam, 'Sesungguhnya seorang

hamba dari hamba-hamba-Ku meminta perlindungan kepada-Ku

dari dinginmu dan sesungguhnya Aku menjadikan engkau sebagai

saksi bahzaa Aku telah menjauhkan ia."' Mereka bertanya, "Lalu

apakah dingin jahanam itu?" Beliau berkata, "Dimana orang kafir

dilemparkan ke dalamnla maka tubuhnla terpisah-pisah dikarenakan

dingin yang teramat sangat."

Lapisan Jahanam

Imim al-Qurthubi berkata, "Para ulama mengatakan bahwa lapisan

teratas adalah jahanam yang diperuntukkan khusus bagi orang-

orang durhaka dari umat Muhammad Shallalhhu Alaihi uta Sallam

dan ia adalah yang membiarkan penghuninya pergi. Maka angin

membanting pintu-pintunya. Kemudian lapisan berikutnya adalah

LadhA, al-Huthamah, as-Sa'ir, Saqar, Jahim, dan al-HAwiyah."

Adh-Dhahik berkata, "Pada lapisan pertama adalah umat

Muhammad, lapisan kedua orang-orang Nasrani, lapisan ketiga

Yahudi, lapisan keempat orang-orang Sabea, lapisan kelima orang-

orang Majusi, lapisan keenam orang-orang Arab yang musyrik,

dan lapisan ketujuh orang-orang munafik."

Menurut saya, urutan-urutan serta pengkhususan bagi mereka ini

merupakan sesuatu yang membutuhkan pembuktian pada sanad

yang shahih kepada seorang maksffm yangt

,* *i,, CiUt {i ;^il $ bi$t*Mcs
(lr) &li *;:
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*Tiadalah mengucapkan menurut kemauan hazaa nafsunya. Ucapannya

itu tiada lain hanyalah wahyu yng dizaahyukan (kepadanya), Jang

diajarkan kepadanya oleh (Jibril) yang sangat kuat;' (QS. an-Najm

lis); s-5\

Sudah kita ketahui bahwa mereka semua masuk neraka. Akan

tetapi, mereka dalam keadaan yang seperti ini dan Allah-lah yang

lebih mengetahui tentang itu.

Sementara orang-orang munafik berada di neraka pada lapisan

terbawah dengan nash dari Al-Qur'an dan tidak ada bantahan

yang lain.

Al*Qurthubi berkata, "Dari nama-nama ini adalah nama-nama

jenis neraka secara utuh seperti neraka jahanam, neraka saqar,

dan neraka ladhi. lni adalah nama-nama tempat dan bukan nama

untuk satu pintu dan pintu yang lain." Al-Qurthubi 
-semoga

Allah merahmatinya- benar atas apa yang ia katakan.

Ular Penghuni Neraka Jahanam

Harmalah mengatakan dari Ibnu Wahab, dari Amr0 ibnul-Hirits,

dari Darij Abff as-Samah, dari Abdullih ibnul-HArits bin Jaza' az-

Zubaidai, dari Nabi Shallalhhu i4laihi wa Sallam, sesungguhnya

beliau bersabda, "Sesungguhnya di dalam jahanam terdapat ular-ular

seperti leher unta. Apabila salah satu dari ular*ular itu menjulurkan

lidahnya, maka satu kali semburannla adalah sepanjang empat puluh

khar?f'

Ath-ThabrAni berkata,'Abfi Yazid al-QarAthisi meriwayatkan

kepada kami dari Asad bin M0sA, dari IsmA'il bin AyyAsy, dari

ar-Rabi', dari al-BarA' bin 'Azib bahwa Rasulullah Shaltatlilhu
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j4laihi wa Sallamditanya mengenai firman Allah, 'Kami tambahkan

kepada mereka siksaan di atas siksaan (pS. an-Nahl Ito]: 88)', maka

Rasulullah shatlattdhu Alaihi wa sallam bersabda, "Kalajengking

seperti pohon kurma yang panjang, lang menggigit mereka di dalam

jahanam."

Telah diriwayatkan oleh ats-Tsauri dari al-Amasy, dari Abdulldh

bin Murrah, dari Masrirq dari lbnu Mas'0d.

Abfi Bakar bin AbO ad-DunyA berkata, "Syujn' bin Asyras telah

meriwayatkan kepada kami dari Ismi'il bin AyyAsy bin YasAr, dari

Ka'ab al-AhbAr, ia berkata, 'Ular-ular jahanam seperti lembah-

lembah, kalajengking-kalajengkingnya seperti bukit-bukit'

Sesungguhnya ia mempunyai bisa yang seperti anak panah apabila

satunya mengenai orang kafir maka ia tersengat dan bertebaranlah

dagingnya di atas kedua kakinYa."

Tangisan Para Penghuni Neraka

Abff Ya'lA a1-Muwashali berkata,'AbdullAh bin Abdu ash-Shamad

bin Abfi KhurAsy meriwayatkan kepada kami dari Muhammad bin

Humaid, dari Ibnu al-Mubirak, dari'Imrin bin Yazid, dari Yazid al-

Raqisyi, dari Anas bin MAlik bahwa Rasulullah shallalldhu Alaihi

zaa Sallam bersabda, 'Wahai manusia, menangislah kalian! A?abila

kalian tidak menangis, maka pura-puralah mznangis. Sesungguhnya

penghuni neraka menangis di dalam neraka hingga air mata mereka

mengalir di utajah mereka seolah-olah itu adalah anak-anak sungai

hingga terhentilah air mata dan mengalirlah darah. Maka mata-mata

pun memborok. Kalaulah kapal-kapal dilepaskan, pastilah ia akan

berjalan;"

Diriwayatkan oleh Ibnu MAjah dari hadits al-Amasy, dari Yazid

ar-Raqisyi, dari Atras, hadits seperti itu pula.

Rahasia Akhirat

Abir Bakar bin Abir ad-Dunyi berkata, "Muhammad ibnul-AbbAs

meriwayatkan kepadakami dari HimAd al-Hariri, dariZaidbin Ra{i',

hadits marffi', 'Penduduk neraka apabila mereka masuk neraka,

mereka menangiskan air mata sangat lama. Kemudian mereka

menangis nanah sangat lama. Penjaga berkata kepada mereka,

'Wahai orang-orang yang menderita, kalian tidak menangis di

rumah dimana orang yang menangis dikasihani di dunia dan

apakah hari ini kalian mendapatkan orang yang bisa kalian mintai

pertolongan?' Maka para penduduk neraka berteriak, 'Wahai

penduduk surga! Wahai ayah, ibu, dan anak-anak, kami keluar

dari kubur dalam keadaan haus. Kami di sepanjang tempat dalam

keadaan haus dan hari ini pun kami haus. Maka berilah kami air

atau sesuatu dari apa yang Allah telah karuniakan kepada kalian.'

Mereka berdoa selama empat puluh tahun dan tidak dijawab'

Kemudian dijawab, 'sesungguhnya kalian tetap tinggal'' Maka

mereka pun putus asa dari segala kenikmatan."'

Makna Firman Allah Dalam Surat al-Mu'min0n
lztl: to+

Firman A[ah Ta'dla,

Gii;r'r W'*3f;ffr;;3t
" Muka mereka dibakar api neraka dan mereka di neraka in berada

dalam keadaan cacat." (QS. al-Mu'min0n las)z to+)

Imim Ahmad berkata, 'Ali bin IshAq meriwayatkan kepada kami

dari Abdultih ibnul-Mubirak, dari Sa'id bin Yazid Ab0 Syujd', dari

Abfi as-Samah, dari Abfi al-Haitsam, dari Sa'id bahwa Rasulullah

ShallallAhu i4laihi zaa Sallam membaca,
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L-E) 5r;r( \4 ?, 3L1i fr; ;; &
"Muka mereka dibakar api neraka dan mereka di neraka itu berada

dalam keadaan cacat." (QS. al-Mu'min0n lzs)z to+)

Kemudian beliau bersabda, "Api mcnghanguskannjta maka bibir

bagian atasnya tertarik sampai ke bagian tengah kepalanya dan bibir

bautahnya turun hingga mencapai pusarnya."

Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi dari Suwaid, dari lbnu al-MubArak

dan mengatakan bahwa ini hadits hasan shahth ghar?b.

Ibnu Mardawiyah berkata,'Ahmad bin Muhammad meriwayatkan

kepada kami dari al-Fazdr, dari al-Khudhar bin'Ati bin Ytrsuf al-

pathin, dari paman al-Hirits ibnul-Khadhar al-Qathfln, dari Sa'id

bin Abfi Sa'id al-Muqri, dari saudara laki-lakinya, dari ayahnya,

dari Abfi ad-DardA' bahwa Rasulullah Shallalldhu i{laihi wa Sallam

berkata mengenai firman Allah Ta'Ah,'Mereka dibakar api neraka

(QS. al-Mu'minCrn lzs): to+)', dan berkata, 'Api membakar mereka

sekali sarnbaran maka dogrng mereka mengalir di atas lutut mereka."'

Semoga Allah melindungi kita darinya.

Hadits yang Menerangkan Sifat Neraka
dan Para Penghuninya

Abff al-Q6sim ath-Thabrini berkata, 'AbdullAh bin Ahmad bin

Hanbal meriwayatkan kepada kami dari AbCr al-Sya'ts6', dari Ab0

al-Hasan al-WAsithi, dari KhAlid bin NAfi'al-Asy'Ari, dari Sa'id bin

Ab0 Bardah, dari Ab0 Mffsi bahwa Rasulullah ShallailAhu Alaihi

ua Sallam bersabda, 'Apabila penghuni neraka berkumpul di neraka

dan bersama meraka Ahli Kiblat yang banjtak, maka orang-orang kafir

Y berkata kepada orang-orang yng beriman, 'Bukankah kalian adalah
>\
u

KanaSla AKntrat

orang-orang y ang beriman?' Mere ka berkata,' Iy a. Benar.' Orang-orang

kafir itu lalu berkata, Apa guna Islam bagi kalian sedangkan kalian

sekarang bersama kami dalam neraka.' Orang-orang yang beriman

berkata,'Dulu kami mempurytai dosa maka kami dihukum karenanjta.'

Allah mendengar apa yang mtreka katakan dan mzmerintahkan atas

Ahli Kiblat yang ada dalam neraka dan mengeluarkan mereka. Maka

ketika orang-orang kafir yang masih tinggal melihat hal tersebut

m.ereka pun berkatq 'Tah.* seandainya dulu kami adalah orang-orang

muslim" pastilah kami keluar sebagaimana mereka keluar." Kemudian

ia mengatakan bahwa setelah itu Rasulullah ShallailAhu Alaihi wa

Sallarn membaca,

UiY $ t^,3e:: 4 gY,is,ri4i fir' Lw']t

lritiil:;L

'Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Alf,
hmm, rA. Qurat) ini adalah (sebagian dari) ayat-ayat Al*Kitab 0oog
sempurna), yitu (ayat-altat) al-Qur'an yang mzmberi penjelasan.

Orang-orang yang kafir itu seringkali (nanti di akhirat) menginginkan

kiranya nureka dahulu (di dunia) menjadi orang-orang muslim."' (pS.
al-Hijr [r5]: t-e)

Percakapan antara Orang Kafir dan
Kaum Muslim yang Durhaka, Yang Telah

Dikeluarkan dari Neraka

ImAm ath-ThabrAni berkata, "Mfisd bin HAr0n meriwayatkan

kepada kami dari IshAq bin RAhawiyah, dari Ab0 UmAmah, dari

AbO Rawaq Athiyyah ibnul-Hirits, dari Shalih bin AbO Tharif, ia

UJI
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berkata, Aku bertanya kepada Abfi Sa'id al-Khudri, Apakah engkau

pernah menden gar Rasulullah S hallalhhu j4laihi w a S allam berkata

mengenai ayat,'Orang-orangyang kafir itu seringkali (nanti di akhirat)

menEpnginkan kiranya mereka dahulu (di dunia) m.enjadi oran€{-orang

muslim(QS. al-Hijr I r 5]: e)P' Ia berkata, 'Iya, aku mendengar beliau

berkata, 'Atlah mengeluarkan orang-orang dari golongan mukminin

dari neraka setelah Dia memberikan siksa kepada mereka.' Beliau juga

berkata, 'Ketika Allah memasukkan mereka ke neraka bersama orang-

orang musyrik, muka orang musyrik berkata kepada mereka, 'Kalian

mengaku bahwa kalian adalah zpali-zlali Allah di dunia. Lalu apa yang

terjadi pacla kalian sehingga kalian bersama kami di dalam neraka?'

Manakala Allah mzndengar itu dari mereka, Allah mzngizinkan syafaat

bagi orang-orang mukmin. Para rnalaikat, nabi-nabi, dan orang-orang

yang beriman memberi ryafaat hingga nureka dikeluarkan fungan izin

Allah. Maka ketika orang-orang musyrik melihat hal iua mereka pun

berkato, 'Tah" seandainya karni dahulu seperti mereka, niscaya kami

mendapat slafaat dan keluar bersamn mereka."

Rasulullah berkata bahwa itu adalah firman Allah,

G, .r,:F^: i ;g i \-#-L'u"dt't; *3

,orang-orang jtang kafir itu seringkali (nanti di akhirat) menginginkan

kiranya mereka dahulu (di dunia) mcnjadi orang-orang muslim; (pS'

al-Hijr lti): z)

Kemudian beliau bersabda, "Mereha di surga disebut jahanamiyfi.n

(orang-orang dari jahanam), karena wajah-uajah mereka yang hitam'

dan kemudian mereka berkata, 'ltrtahai Tuha\ hilangkanlah nama

ini dari kami.' Maka Allah memerintahkan mereka supaya mandi di

sungai surga dan hilanglah nama itu dari mereka." Ab0 Usamah

membenarkan hadits ini dan berkata, "lya!'
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Allah Mengeluarkan Orang-orang yang

Telah Disiksa Sesuai Kehendak-Nya

Imim ath-Thabrini berkata, "Muhammad ibnul-AbbAs -yaitu
al-Akhram- meriwayatkan kepada kami dari Muhammad bin

Mansh0r ath-Thawusi, dari Sha[h bin IshAq, dari YahyA bin

Mu'ayan, dari Mu'rCrf bin Washil, dari Ya'qob bin AbCr Nabttah,

dari AbdurrahmAn al-Aghar, dari Anas bin MaUk bahwa

Rasulullah shallatlahu )4laihi wa sallam bersabda, 'sesungguhnya

ada orang-orang dari Ahb la ildha illallah yang masuk neraka karena

dosa-dosa mereka. Maka Ahli Latu dan'(Jzza berkata kepada mereka,

Apa guna perkataan kalian lA ilAha illallah, sedangkan kalian bersama

kami dalam neraka?' Allah murka untuk mereka dan rnengehtarkan

mereka lalu melenpar mereha ke Sungai Kehidupan maka mereka pun

terbebas dari sisa-sisa kebaharan mereka sebagaimana terbebasnya bulan

dari gerhana. Mereka pun masuk surga dan di sana mereka dinamahan

j ahanamiyfin ( orang-orang dari nerak a j ahanam) |

Maka seorang laki-laki berkata, 'Wahai Anas, engkau mendengar

ini dari Rasulullah Shallaltdhu Alaihi wa Sallam?' Anas berkata,

Aku mendengar Rasulullah berkata bahwa barangsiapa berdusta

atas diriku dengan sengaja maka dibuatkan tempat duduknya dari

neraka. Iya, aku mendengar Rasulullah mengatakan ini."'

Ath-Thabrini berkata bahwa ini tidak diriwayatkan dari Ma'rtrf

bin Wflshil kecuali oleh ShAlih bin Ishflq.

Atsar Gharib dengan Muatan Yang
Sangat Mena\iubkan

AbCr Bakar bin Abo ad-Dunya berkata,'AbdurrahmAn al-Qurasyi

meriwayatkan kepada kami dari Thalhah bin Sinin, dari Abdu al-
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Malik bin Abjaa dari asy-Sya'bi, dari AbCr Hurairah, ia mengatakan,

'Pada Hari Kiamat jahanam didatangkan dan dipimpin oleh

tujuh puluh ribu pemimpin yang setiap pemimpin membawahi

tujuh puluh ribu malaikat dan ia pun bergoyang karenanya

hingga sampai di sebelah kanan Arasy. Maka pada hari itu Allah

memberinya ekor. Lalu Allah mewahyukan kepadanya,'Apakah ekor

int?' Jahanam pun berkata,'Wahai Tuhan, sesungguhnya aku takut

Engkau memberiku siksa.' Kemudian Allah berkata, 'Sesungguhnya

Aku telah nrenciptakanmu sebagai siksa dan Aku tidak memberikan

siksa untukmu.' Allah kemudian mewahyukan, maka jahanam pun

melengking,yang dalam satu kali lengkingan tidak ada air mata

yang ada dalam mata melainkan ia keluar. Kemudian ia melengking

sekali lagi maka tidak ada satu pun malaikat yang dekat dengan

Allah, tidak pula seoranfl nabi yang diutus melainkan mereka

jatuh pingsan kecuali nabi kalian, nabi yang penuh rahmat. Beliau

berkata, 'Wahai Rabbku, bagaimana dengan umatku, umatku."'

Al-HAfi zhAb0 Nu'aim al-AshbahAniberkata,'Ayahku meriwayatkan

kepadaku dari Ahmad bin Muhammad ibnul-Husain al-Baghdadi,

dari Ibrdhim bin AbduIIAh ibnul-Junaidi, dari 'UbaidillAh bin

Muhammad bin 'Aisyah, dari Muslim al-KhawwAsh, dari FurAt

ibnus-SA'ib, dan ZddzAn, ia berkata, 'Ia pernah mendengar Ka'ab

berkata, Apabila datang hari Kiamat, Allah mengumpulkan orang-

orang terdahulu hingga orang-orang terakhir di satu dataran

tinggi. Maka para malaikat turun dan menyusun barisan-barisan.

Allah berkata, 'Wahai Jibr?l, datangkan jahanam kepada-Kur.'Maka

malaikat Jibril datang dan membawanya, dimana ia dipimpin oleh

tujuh puluh ribu pemuka. Hingga apabila sudah berkumpul para

makhluk seratus tahun, jahanam melengking satu kali lengkingan

dan beterbanp;anlah hati para makhluk karenanya. Kemudian

melengking lagi, maka tidak ada seorang pun dari malaikat yang

dekat dengan Allah atau seorang nabi yang diutus, kecuali berlutut

di atas kedua lututnya. Kemudian melengking untuk kali ketiga,

hingga hati mereka sampai ke tenggorokan dan otak-otak pun
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menghilang (bingung) dibuatnya. Kala itu setiap orang dikejutkan

dengan amalannya.

Hingga IbrAhim al-Khalil pun berkata,'Hari ini aku tidak meminta

kepada-Mu kecuali untuk diriku.'M0sA berkata, 'Dengan munajat-

munajatku, aku tidak meminta kepada-Mu kecuali untuk diriku.'

isA berkata, 'Dengan kemurahan yang Engkau berikan kepadaku,

aku tidak meminta kepada-Mu kecuali untuk diriku. Aku juga tidak

meminta untuk Maryam yang telah melahirkan aku.' Sementara

Muhammad Shallalldhu jLlaihi zaa Sallam bersabda, 'Umatku,

umatku, aku tidak meminta kepada-Mu hari ini untuk dirik4 melainkan

aku meminta kepada-Mu untuk umatku.' Maka Allah menjawabnya,

'Wali-zaaliku adalah dari umatmu. Tidak ada hetakutan atas mereha

dan mereka tidak bersedih. Maka denti kehormatan dan keagungan-Kq

Aku ahan membahagiakanmu dtngan umatmu.'

Kemudian para malaikat berdiri di hadapan Allah Yang Mahamulia

dan Mahaagung menunggu diperintah oleh-Nya. Maka Rabb

mereka Yang Mahatinggi dan Mahasuci berkata kepada mereka,

'Wahai para malaihat Zabdniyal4 pergilah bersama orang-orang lang
berkeras melakuhan dosa-dosa besar dari umat Muhammad ke neraka.

Karena, kemarahanku telah meninggi atas mereka lang meretttahkan

perintah-Ku di dunia serta menganggap ringan hak-Ku danpelanggaran

mereka terhadap larangan-Ku. Mereka bersembunyi dari manusia dan

melakukan d.engan terang-terangan di hadapan-Ku. Dengan segala

kemurahan-Ku terhadap mereha serta keutamaan Jang Aku berikan

kepada mereka di atas umat-umat yang lairy mereka tidak mengetahui

keutamaan dari-Ku serta k e agungan nikmat- Ku.'

Maka kala itu Zabdn\yah mengambil para lelaki dan para wanita,

lalu berangkat dan membawa mereka ke neraka. Tidak ada seorang

hamba yang dihalau ke neraka selain dari umat ini, kecuali wajah

mereka berwarna hitam. Dan diletakkan rantai-rantai di kaki

mereka serta belenggu-belenggu di leher mereka, kecuali orang

dari umat ini. Mereka dihalau sesuai dengan warna mereka.
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Ketika mereka menghadap kepada Malaikat Malik, Malaikat MaIk
bertanya kepada mereka, 'Wahai orang*orang yang menderita,

dari umat manakah kalianP Tidak ada orang yang menghadapku

yang mempunyai wajah lebih bagus daripada kalian.' Mereka

berkata, 'Wahai Malik, kami adalah dari umat Qur'an.' Mfllik
bertanya kepada mereka, 'Wahai orang-orang yang berdosa,

bukankah al-Qur'an telah diturunkan kepada Muhammad?' Maka

mereka berteriak dengan ratapan serta tangisan mereka dan ia

pun memanggil Muhammad, 'Wahai Muhammad, berilah syafaat

kepada orang yang dimasukkan ke dalam neraka dari umatmu.'

Kemudian Allah memanggil Malik dengan gertakan dan bentakan,

' Wahai M dli k, s i ap a y ang meny ur uhmu untu k mene gur orang - orang ! ang

berdosa dan berbicara kepada mereka serta berhenti dari memasukkan

mereka ke neraha? Wahai MAlik, zuajahmereka tidak menghitam karena

mzreka dulu bersulud. Wahai MAbh,langanlah engkau membelenggu

mereka dengan belenggu-belengg4 karena mereka dulu mandi junub.

Wahai MAbk, janganlah engkau mengikat mereka dengan rantai, karena

mereka dahulu berthawaf di sekeliling rumah-Ku al-Harilm. Wahai

Millik, jangan engkau beri mereka pakaian dari ter, karena sesungguhnya

rnereka dahulu melepas pakaian mereka untuk mengerjakan ihram.

Wahai MAbk, katakan kepada neraka agar mernperlakukan mereka

sesuai dengan perbuatan mereka.'

Maka neraka lebih mengetahui siapa mereka dan kadar hukuman

yang berhak mereka terima, lebih dari seorang ibu yang mengenali

anaknya. Di antara mereka ada yang terkena api sampai mata

kakinya, ada yang sampai pada kedua lututnya, ada yang terkena

api sampai pusarnya, dan ada yang terkena api sampai dadanya.

Manakala Allah membalas kepada mereka akan dosa*dosa besar

yang telah mereka lakukan, kedurhakaan serta kekerasan kepala

mereka, dibukalah sebuah pintu di antara mereka dan orang*orang

musyrik. Mereka berada di neraka lapisan paling atas. Mereka

tidak merasakan kesejukan dan minuman.
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Mereka menangis dan berkata, 'Wahai Muhammad, kasihanilah

umatmu yang menderita dan berilah mereka syafaat' Karena, api

telah memakan daging-daging, tulang-tulang, dan darah mereka.'

Kernudian mereka memanggil, 'Wahai Rabb karni, wahai pemilik

kami, kasihanilah orang yang tidak menyekutukan Engkau di

dunia, meskipun ia telah belaku buruk, bersalah, dan rnelampaui

batas.' Maka, di kala itu orang-orang musyrik berkata, 'Tidaklah

berguna bagi kalian Iman kalian kepada Allah dan Muhammad.'

Allah pun marah karenanya, lalu berkata kepada Malaikat

Jibril, 'Pergi dan keluarkan orang yang ada dalam neraka dari umat

Muhamruad-' Maka Jibril mengeluarkan sekelompok orang yang

banyak dan mereka telah terbakar, kemudian ia melemparkan

mereka ke sungai di depan pintu surga yang disebut sungai

kehidupan. Mereka pun berdiam di sana sampai mereka kembali

segar seperti sediakala, lalu Jibril diperintah agar memasukkan

mereka ke dalam surga dan tertulis di kening mereka 'mereka

adalah j ahan amijryil.n (or an g-oran g d ari j ah anam) yan g dibeb as kan

oleh Yang Maha Pengasih dari umat Muhammad.'Maka mereka

dikenali di antara penduduk surga dengan tanda itu. Mereka Pun

memelas kepada Allah supaya Dia menghapus tanda itu dari diri

mereka dan Allah pun menghapusnya dari diri mereka. Setelah itu,

mereka tidak dikenali lagi dengan tanda yang dimaksud di antara

penduduk surga."

Sebagian atsar ini mempunyai saksi-saksi dari berbagai hadits

lainnya dan Allahlah yang lebih mengetahui. Akan disebutkan

setelah pembahasan mengenai hadits-hadits syafaat, tentang

orang-orang yang keluar dari neraka dan siapa yang masuk ke

sana, insya Allah.

il
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Syafaat Rasfilulldh dan Penjelasan
Seputar Ragam serta Jumlahnya

Ragam yang pertama adalah syafaat Ras0lullih yang utama dan

ia merupakan syafaat yang paling agung. Yang khusus baginya di

antara saudara-saudaranya, yakni para Nabi dan Rasul -semoga
shalawat dan salarn Allah senantiasa tercurah atas mereka

semua-, serta inilah yang diharapkan juga oleh semua rnakhluk,

hingga Nabi Ibrihim al-Khalil dan MirsA al-Kalim. Orang-orang

mencarinya melalui Nabi Adam dan para Rasul setelahnya. Akan

tetapi, setiap mereka menghindar darinya dan mengatakan, 'Aku

bukanlah orang yang memilikinya." Hingga sampailah perkara

tersebut kepada manusia pilihan dari anak cucu Adam di dunia

maupun akhirat, Muhammad Shallallilhu i4laihi wa Sallam, dan

beliau bersabda, "Aku orang yng memilikinyq memang aku orang

jtang memilikinya." Maka beliau pergi dan memberikan syafaat di

sisi Allah, supaya Allah segera memutus perkara di antara para

hamba-Nya, serta membuat mereka terbebas dari tempat mereka

yang mencekam itu. Juga supaya Allah membedakan antara orang

yang beriman di antara mereka dan orang yang kafir, dengan

memberi balasan surga bagi orang-orang yang beriman dan neraka

bagi orang-orang yang kafir.

Telah kami sebutkan mengenai uraian tersebut dalam penafsiran

firman Allah Ta'Ah pada firman-Nya,

Cv:, a,:a* oi l* li'^Us -* "|={7 Ut eS
.i t'l

i,i.'i l-reg*.
\S, J

"Dan pada sebagian malam hari shalat tahajudhah kamu sebagai suatu

ibadah tambahan bagimu, mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat

kamu ke tem.patyng terpuji." (QS. al-Isri' ltz):7s)

Telah kami sebutkan pula hadits-hadits yang menunjukkan tempat

yang terpuji ini, yang mana hadtts-hadits tersebut sudah cukup

mewakili. Milik Allahlah segala puji serta karunia'

Keistimewaan
Seluruh

Ras0lull6h di Antara

Nabi dan Ras0l

Tersebut dalam kitab ash-Shahihain dari jalur Hisyim' dari

YasAr, dari Yazid, dari Jflbir bin Abdullih, ia berkata, 
..Rasulullah

shallailahu j4taihi wa sallampernah bersabda, 'Aku telah diberi lima

hal yang tidak diberikan kepad.a seorang Nabi pun sebelrtm aku- Aku

dimenangkan dzngan ketakukan dari jarak perjalanan satu bulan' Bumi

dijadikan sebagai masjid. yang suci untukhu. Dihalalkan untukku harta

mm,pasandanhalitutidakdihalalkanbagisiapapunsebelumaku.

Aku diberi syafaat. Dulu para nabi diutus khusus untuk kaurn merekq

sedangkan aku diutus untuk sernua m'anusia'"'

Telah diriwayatkan oleh Abfi Dawud ath-Thayalisi dari syu'bah,

dariWdshil,dariMujihid,dariAb0Dzarr,dariNabiShallailahu
jLlaihi zaa Sallam sePerti itu.

Maksud dari perkataannya, "Aku diberi syafaat" adalah syafaat yang

paling agung. Dan ia merupakan syafaat pertama yang diajukan di

hadapan Allah agar Dia segera datang untuk memutuskan perkara'

Yakni, syafaat yang diharapkan oleh semua makhluk' hingga Nabi

Ibrahim al-Khalil dan Mosfl al-Kalim, serta semua nabi dan rasul,

juga orang-orang mukmin. Syafaat yang membuat iri semua orang

dari golongan yang terdahulu hingga golongan terakhir' Dan

inilah syafaat yang merupakan keistinrewaan Rasulullah di antara

yang lain.

Kemudian ada syafaat bagi orang-orang yang durhaka' Hal ini

sebagaimana dirniliki Rasulullah, begitu pula dengan para nabi lain'
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juga para malaikat dan semua orang mukmin, sebagaimana yang

akan dijelaskan dalam hadits-hadits yang akan kami sebutkan,

insya Allah.

Al-AuzA'i mengatakan dari Abfi 'Amir, dari AbdullAh bin Fur0kh,

dari Abir Hurairah bahwa Rasulullah Shallalldhu i{laihi raa Sallam

bersabda, " Aku adalah orang pertarua lang keluar dari perut bumi dan

pemberi syafaat yang pertama, serta orang pertama yang diberi syafaat'

Demikian pula yang diriwayatkan oleh al-Baihaqi dari Ma'mar bin

RAsyid dari Muhamntad bin AbdullAh bin AbCr Ya'q0b dari Bisyar

bin Syaghdf dari Abdullflh bin SalAm bahwa Rasulullah ShallailAhu

iLlaihi wa Sallam bersabda, "Aku adalah tuan dari anak Adam yang

tidak bangga. Aku adalah orang pertama yang keluar dari perut bumi

dan aku adalah pemberi syafaat dan diberi sltafaat. Di tanganku ada

Bendera Pujian dan di bazaahku ada Adam kernudian lang lainnya."

Dalam Shahih Muslim diriwayatkan dari jalan Abdurrahmin

bin Ab0 Laila, dari Abtr Ibnu Ka'ab bahwa Rasulullah Shallallhhu

Hl"aihi wa Sallam bersabda, "sesungguhryta Tuhanku m.engutusku

agar aku mzmbaca al-Qur'an satu huruf, maka aku pun menjawab

kepada-Nya 'Wahai Tuhanku... mudahkanlah untuk umatku.'

Kemudian Allah m.enjawabku lagi agar aku mtmbaca dua huruf' Aku

berhata, 'Wahai Tuhanku ... mudahkanlah bagi umatku.' Kemudian

Allah mznjauabku yang hetiga kali agar aku m.embaca al-Qur'an

tuluh huruf dan nungataka4 '(Jntukmu semua jazaaban, aku berikan

kepadamu permintaan yang engkau rninta.' Maka aku berkatq 'Ta

Allala ampunilnh umatku ... Ta Allah ampunilah umatku ....' Dan

aku mtngakhirkanyang ketiga hingga satu hari dimana setrlua makhluk

mzngharap kepadaka bahkan IbrAMm."

l
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Syafaat Kedua dan Ketiga

Syafaat Rasulullah bagi orang-orang yang sama antara kebaikan

dan keburukan mereka. Maka Rasulullah memberi mereka syafaat

agar mereka masuk surga dan syafaat bagi golongan lain yang

telah diperintahkan masuk neraka agar terbebas darinya.

Al-HAfizh AbO Bakar bin Abfi ad-DunyA mengatakan dalam kitab

al-Ahwfil, "Sa'id bin Muhammad al-Jarami meriwayatkan kepadaku

dari Ab0'Ubaidah al-HadAd dari Muhammad bin TsAbit al-Banini

dari'Ubaidillah bin AbdullAh ibnul-HArits bin Naufal dari ayahnya

dari AbdullAh bin AbbAs bahwa Rasulullah thallalhhu Alaihi zaa

Sallam bersabda, 'Pada Hari Kiamat, kepada para nabi diberikan

mimbaryang terbuat dari emas. Mereka duduk di atasnya dan tinggallah

mimbarku. Aku tidak duduk di atasnya tapi berdiri di hadapan Allah

Tang Mahamulia dan Mahaagung bergabung dengan umatku karena

takut Allah akan mengirirnku ke surga dan tinggallah umatku tanpa

aku sepeninggalku. Maka aku bertanya, 'Wahai AUA\ bagaimana

dtngan umatku?' Alldh berkata, 'Wahai Muhammad, apa yang engkau

ingin Aku lakukan dengan umatmu?' Maka aku berkata, 'Wahai Rabb

Tang Mahamulia lagi Mahaagung, hisab mereka.' Lalu mzreka pun

dipanggtl dan dihisab. Maka di antara mereka ada yang masuk surga

dengan rahmat Allah" ada pula yang masuk surga d.engan syafaatku, dan

aku masih saja memberi syafaat hingga aku diberi jaminan akan orang-

orang yang akan dikirim ke neraka. Sam.pai Malaikat MAlik penjaga

jahanam berkata, 'Wahai Muhammad" engkau tidak meninggalkan

untuk kemarahan Tuhanmu, siksa atas umatmu."'

IsmA'il bin 'Ubaid bin Abfi Karimah meriwayatkan dari Muhammad

bin Salamah dari Ab0 Abdu ar-Rahim dari Zaid bin Ab0 Anisah

dan al-MinhAl bin Amrfi dari AbdullAh ibnul-HArits dari Ab0

Hurairah bahwa Rasulullah ShallailAhu i4laihi uta Sallam bersabda,

"Manusia dibangkitkan dalam keadaan telanjang. Mereka berkumpul

dengan pandangan mengarah ke langit menanti keputusan dalam

il
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keadaan berdiri selama empat puluh tahun. Kemudian Allah turun dari

Arasy ke Kursi dan orang pertama itang dipanggil adalah lbrihim al-

Khal?l as. Maka ia diberi pakaian sutera dari surgq kemudian Allah

berkata,' Panggilkan untukku N abi U mmry, Muhammad. "

Kemudian aku berdiri dan diberi pakaian sebagai perhiasan dari

pakaian-pakaian surga. Dan mengalir untukku sebuah telaga yang

lebarnya sebagaimanajarak antara Aliah ke Ka'bah. Maka aku minum

dan mandi sementara leher para makhluk nyaris terputus karena dahaga.

Lalu ahu berdiri dari sisi kanan Kursi dan tidak ada satu orang pun

yang berdiri pada hari itu dengan kedudukan seperti kedudukanku.'

Kemudian dikatakan, 'Mintalah, Engkau pasti diberi. Mintalah syafaat

dan engkau diberi syafaat."' Maka seorang laki-laki berkata, 'Apakah

Anda mengharap sesuatu untuk orang tua Anda wahai Rasulullah?"

Rasulullah bersabda, "sesungguhnya aku adalah pemberi syafaat bagt

keduanya, diberi ataupun dihalangi dan aku tidah mengharap sesuatu

bagi mereka."

Para Hamba yang di Dalam
Keimanan Seberat

Hatinya Terdapat
Biji Sawi

il

Kemudian al-MinhAl berkata,'AbdullAh ibnul-Hirits meriwayatkan

kepadaku juga bahwa Rasulullah ShallallLhu Alaihi uta Sallam

bersabda, 'segolongan dari umatku telah dtperintahkan untuk masuk

ke neraka, maka mereka berkata, 'Wahai Muhammad, kami mengharap

syafaatmu.' Maka aku menyuruh malaikat agar menghentikan mereka.

Lalu aku pergt dan meminta izin kepada Tuhan Tang Mahamulia lagi

Mahaagung.. Maka Dia mengizinkan dan aku pun bersujud serala

berkatq 'Wahai Tuhank4 segolongan dari umatku telah diperintahkan

untuk dibawa ke neraka.' Maka Allah berkata, 'Pergilah dan keluarkan

orang-orang dari neraka sesuai yang dikehendaki Allah untuk engkau

keluarkan.' Kemudian sisanya memanggil, 'Wahai Muhammad, kami

mengharap sjt afaat darimu.'
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Aku pun kembali kepada Tuhan dan meminta izin dan Dia memberiku

izin. Lalu aku pun bersujud dan dikatakan, Angkatlah kepalamu,

mintalah dan akan diberi, dan mintalah syafaat niscaya engkau diberi

syafaat!' Maka aku pun memuji Allah dengan pujian yang belum ada

seorang pun memuji d.engan pujian yang seperti itu, lalu aku berkata,

'segolongan dari umatku diperintahkan untuk dibawa ke neraka.' Maka

Allah berkata, 'Pergt dan keluarkan dari mereka orang yng pernah

berkata lA ilLha tllAUAh!' Maka aku berhata, 'Dan orang yang dalam

hatinya ada seberat biji sazai dari iman.' Lalu Allah berkata, 'Wahai

Muhammad, itu bukan milikmu, sesungguhnya itu untukku."

Maka aku pergi dan mengeluarkan orang lang Allah menghendaki untuk

aku keluarkan. Dan ttnggallah segolongan orang maka mereka masuk

neraka, maka penduduk neraka menghina mereka dan berkata, 'Kalian

dulu menyembah Allah dan tidak menyekutukannia tapi Dia telah

memasukhan kalian ke neraka.' Maha mereka pun bersedih karenanjta.

Kemudian Allah mengutus Malaikat MAUL untuk membawa segenggarn

air dan menyirarnkannya ke dalam neraka maka tidak ada lagt seorang

pun dari Ahli ld ildha iilAilAh kecuali tetesan itu mengenai wajahnya.

Maka mereka pun dikenali dengannya dan membuat penduduk neraka

merasa iri terhadap mereka. Kemudian ruereka dikelaarkan dan

dim.asukkan surga dan dikatakan, 'Berangkatlah dan bertamulah

kepada orang-orang.' Kalaulah mereka semua bertamu kepada satu

orang, pastilah mereka mendapati tempat yang luas dan mereka disebut

al-Muhararin (orang y ang dibebas kan)."'

Kandungan ini mengharuskan adanya beberapa syafaat yang

diperuntukkan bagi orang-orang yang dibawa ke neraka sebanyak

tiga kali agar tidak masuk ke dalamnya. Makna perkataan Allah

" keluarkanlali' adalah selamatkanlah dengan dasar perkataan

Rasulullah setelah rtu, "Dan tinggallah segolongan orang maka

mereka masuk nerakd'. Allah Yang Mahasuci lagi Mahatinggi lebih

mengetahui tentang kebenaran.
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Syafaat yang Keempat, Kaum Mu'tazilah
Hanya Mengakui Syafaat Jenis Ini

dan Tidak Mengakui Selainnya

Dalam pengangkatan derajat orang yang masuk surga sebagai

balasan atas amal perbuatan mereka. Golongan Mu'tazilah

menyetujui akan adanya syafaat ini dan mengingkari yang lainnya

padahal ada banyak hadits kuat yang menyebutkannya. Anda akan

ketahui sebentar lagi, insya Allah, jang dapat kuat tapi juga yang

dilemahkan.

Dalil syafaat jenis ini telah termaktub dalam kita ash-Shahihain

dan lainnya dari riwayat Abfi M0sA al-Ash'ari ketika Pamannya

Ab0 'Amir meninggal dalam Perang al-Authis dan Abfi MffsA

memberitakan hal tersebut kepada Rasulullah. Maka Rasulullah

berwudhu dan mengangkat kedua tangannya seraya berkata,"Ta

Allah ampunilah'Ubaid AbA 'Amir dan pada Hari Kiamatjadikanlah

derajatnya di atas orang-orang baryak dari makhluk-Mu."

Doa Ras0lull6h untuk Orang-orang Tertentu

Demikian pula hadits Ummu Salamah bahwa Rasulullah berdoa

untuk AbO Salamah setelah ia meninggal,"Ta Allah, ampunilah Abtt

Salarnah dan angkatlah d.erajatnya di dalam golongan orang-orang

yang mendapatkan petunjuk dan pimpinlah ia di tempat orang-orang

yng telah lalu. Ampunilah kami dan ia wahai Tuhan sem.esta alam.

Lapangkanlah untuk ia kuburnya serta terangilah ia di dalamnya." lnr
terdapat dalam Shahih Muslim.

1

)

Rahasia Akhirat 845

Syafaat Kelima dan Keenam

Al-Qadhi'IyAdh telah rnenyebutkan satu jenis lain dari syafaat dan

ia merupakan jenis kelima. Yaitu, syafaat yang diberikan kepada

orang-orang supaya mereka dapat memasuki surga tanpa dihisab.

Saya belum mendapatkan saksi mengenai ini sepanjang yang saya

ketahui. Dan menurut saya, al-pAdhi 'Iyfldh tidak menyebutkan

satu rujukan mengenai itu. Kemudian saya teringat akan hadits

'Ukisyah ketika Rasulullah berdoa untuknya supaya Allah

menjadikannya bagian dari tujuh puluh ribu orang yang masuk

surga tanpa dihisab. Dan hadits ini keluar dalam Shahihain

sebagaimana yang telah disebutkan dan hal itu sesuai dengan

kedudukan syafaat ini.

Tafsir Firman Alleh dalam Surat al-Muddatstsir
lt +7: +B

Ab0 Abdullth al-Qur'th0bi menyebutkan dalam at-Tadzkirah jenis

syafaat yang keenam, yaitu syafaat Rasulullah Shall.ailAhu Hlaihi

ua Sallam terhadap pamannya Abff Thalib, supaya ia diringankan

siksanya. Al-Qur'th0bi menyaksikan dengan hadits Ab0 Sa'id

dalam Shahih Muslim bahwa sesungguhnya Rasulullah teringat

akan pamannya dan berkata, " Semnga saja syafaatku berguna untuknya

pada Hari Kiamat sehingga ia berada di dangkal.an neraka, sam.pai api

mencapai kedua mata kakinya dan mendidihlah otaknya karenanya."

Kemudian ia berkata, Upabila dikatakan bahwa Alkh telah berfirma4

'Maka tidak berguna lagi bagi mereka ry@at dari orang-orang lang
memberikan rydaat (QS. al-Mudatstsir [7+J: +s)', maka dikatakan

kepadaryta tidak berguna bagi mereka untuk bisa keluar dari neraka

sebagaimana ia berguna bagi orang-orang durhaka dari Ahli Tauhid

yang ruereka keluar dari neraka dan masuk ke surga."
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Syafaat Ketujuh

Yaitu, syafaat RasCrlullAh untuk semua orang mukmin tanpa

terkecuali supaya mereka diizinkan masuk surga. Sebagaimana

tersebut dalam kitab Shahih Muslim dari Anas bin MAlik bahwa

sesungguhnya Rasulullah ShallallLhu )4laihi wa Sallam bersabda,

"Aku adalah pemberi ryafaat pertama di surga." Rasulullah berkata

dalam hadits ash-Shuwar setelah menyebutkan lewatnya manusia

di atas ShirAth, "Apabila penghuni surga telah sampai di pintu surga,

mereka berkata, 'Siapa yang memberi kita syafaat kepada Tuhan kita

sehingga kita bisa masuk surga?' Maka mereka berkata 'Siapakah yang

paling berhak untuk itu daripada Adamyang diciptakan (dtngan tangan)

Allah dan Dia meniupkan ruh ke dalamrya serta berbicara kepadanya

terkbih dahulu? Maka mereka mendatangi Adam dan meminta itu

kepadanya. Maka Adam ingat akan sebuah dosa dan berkata, Aku

bukanlah orang lang mem.iliki itu, tetapi kalian sebaiknya pergi kepada

Ntrlt, karena sesungguhnya ia adalah rasul Allahyang pertama.'

Mereka datang kepada Ntth dan meminta itu kepadanya. Ia pun teringat

akan sebuah dosa dan berkata, Aku bukanlah orang lang memiliki itq'
Dan ia mzngataka4'Sebaiknya kalian pergi kepada lbrdh?m.'

Mereka meminta itu kepada lbrdhtm dan ia pun berkatq Aku bukanlah

orang yang memiliki itu, sebaiknla kalian pergi kepada ruh Allah

serta kalimat-Nya 'isL.' Mereka datang kepada 'tsA putra Maryam

dan mrminta itu kepadanla. Ia pun berkatq Aku bukanlah orang yang

merniliki it4 sebaikrya kalian pergi kepada Muhammad.'

Maka mereka datang kepadaku dan aku di sisi Allah mempuryai tiga

syafaat yang Allah menjanjikannya untukku. Aku pun berangkat dan

mendatangi surga. Aku pun mengambil knop pintu kemudian minta

agar dibukakan dan pintu pun dibukakan untukku. Lalu aku memberi

salam dan aku disambut. Manakala aku telah masuk, aku melihat

il
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kepada Tuhanku dan bersujud kepada-Nya. Lah Allah mengizinkan

aku untuk memuji-Nya dan mengagungkan-Nya d.engan sesuatu yang

belum pernah seorang makhluk pun diizinkan untuh itu.

Kemudian Allah berkata, 'Bangunlah wahai Muhammad, mintalah

ryafaat niscaya engkau bisa memberi syafaat dan mintalah niscaya

engkau diberi.' Ketiha aku telah mengangkat kepalak4 Allah berkata

dan Dia lebih mengetahui, Ada apa d.enganmu?' Aku pun berkata,

'Wahai Tuhank4 Engkau telah menjanjikan syafaat. Maha syafaatku

untuk penduduh surga supaya mereha memasuki surga.' Allah berkata,

Aku telah memberimu syafaat dan mengizinkan mzreka untuk memasuki

surga."'

Rasulullah bersabda, "Demi Zat yang telah mengutusku dengan

kebenaran! Tidaklah kalian di dunia mengenali istri-istri kalian dan

tempat tinggal kalian melebihi penduduk surga dalam mengenali istri-
istri mereka dan tem.pat ttnggal mereka. Maka setiap laki-laki dari
mereka menemui tujuh puluh dua istri dari yang Allah ciptakan dan dua

orang istri dari anak Adam lang nxenqunyai keutamaan di atas apa

yng Allah ciptakan, dengan ibadah mereka di dunia."

Setelah ini disebutkan syafaat bagi orang-orang yang berdosa

besar, yang merupakan jenis syafaat yang kedelapan.

Syafaat Kedelapan

Yaitu, syafaat Rasirlullih S hallallLhu A laihi w a S allam untuk orang-

orang yang berdosa besar dari umatnya yang telah masuk neraka,

maka mereka keluar darinya. Hadits yang menyebutkan syafaat

jenis ini banyak diriwayatkan dan diriwayatkan pula dari banyak
j alan (hadits mutazaatir).

847
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Syafaat tidak Tersedia Atas Kaum Khaw6rij
dan Mu'tazilah

llmu mengenai syafaat tersembunyi dari golongan KhawArij dan

Mu'tazilah. Mereka mengingkari itu karena kebodohan mereka

akan kebenaran hadits-hadits dan karena penolakan dari orang

yang mengetahui tentang itu serta meneruskan praktek bid'ah

mereka.

Dalam syafaat ini malaikat juga para nabi dan orang-orang mukmin

bergabung dengan Rasulullah. Syafaat ini dapat diberikan berkali-

kali oleh Rasulullah Shallalhhu i4laihi uta Sallam.

Orang-Orang Mukmin Memberi Syafaat
bagi Keluarga Mereka

Ibnu Abo ad-DunyA berkata,'Abdulldh bin Wadhi'ah meriwayatkan

kepada kami dari Yahya bin Yam6n dari syarik dari Abdullah bin

Muhammad bin Aqil dari ath-Thufail bin Ubay bin Ka'ab bahwa

Ras0lullah ShaltallLhu i4laihi ua Sallam bersabda, 'Aku adalah

khathib para nabi pada hari Kiamat serta Imam rnereka dan pemilik

ryafaot bagi mereka."'

Riwayat dari Anas bin Malik

Ibnu Abfi ad-DunyX berkata, "Sa'id bin Sulaimdn meriwayatkan

dari Mansh0r bin Ab0 al-Aswad dari Laits dari ar-Rabi'dari Anas

bin Malik bahwa Rasulullah shallallahu i4laihi wa sallambersabda,
,Ahu orangpertamayang keluar dan aku adalahpemr"rpi, mereka ketika

mereka diutus. Aku adalah juru bicara mereka di kala mereka diam dan

, aku adalah pemberi syafaat bagi mereka ketika mereka tertahan. Aku

V adalah pemberi kabar gembira bagi mereka ketika mereka putus asa.

*)t
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Karamah dan kunci-kunci pada hari itu berada di tanganku. Bendera

al-Hamdu pada hari itu ada di tanganku. Dan aku adalah anak Adam

yang paling mulia di sisi Tuhanku. Seribu pelayan mzngelilingiku

seolah-olah mereka adalah telur-telur yang tersim.pan atau mutiara yang

yang berserakan."'

Kemudian diriwayatkan dari Khalaf dari Hisyim dari Jubair bin

Ali al-'Anzi dari Laits bin Ab0 Sulaim dari'Ubaidillah bin Zahar

dari ar-Rabi' bin Anas dari Anas dan menyebutkannya marfCr'

seperti dengan yang telah disebutkan.

Imim Ahmad berkata, "SulaimAn bin Harb meriwayatkan kepada

kami dari BasthAm bin Harb dari Asy'ats al-HidzA' dari Anas bin

Malik bahwa Rasulullah ShallallAhu Alaihi wa Sallam bersabda,

'Syafaatku untuk orang-orang lang berdosa besar dari umatku."'

Demikianlah yang diriwayatkan oleh Ab0 DAwud dari SulaimAn

dari BasthAm dari Asy'ats bin AbdullAh dari JAbir al-HamAni dari

Anas.

Al-Hflfizh Ab0 Bakar al-Bazzdr berkata dalam Musnad-nya,

'AmrCr bin Ali meriwayatkan kepada kami dari Ab0 Diwud dari

al-Khazraj bin 'UtsmAn dari TsAbit dari Anas. [a mengatakan

bahwa Rasulullah Shallalhhu j{laihi zaa Sallambersabda, 'Syafaatku

untuh orang-orang yang berdosa besar dari umatkz."' Kemudian ia

mengatakan bahwa tidak ada yang meriwayatkannya dari Tsdbit

kecuali al-Khazraj bin'UtsmAn.

Riwayat dari Ab0 Ya'la menyebutkan dari jalan Yazid ar-RaqAsyi

dari Anas bin MAlik ra. dari Nabi ShallailAhu i4laihi uta Sallanr

bahwa beliau bersabda, "Syafaatku untuk orang-orang yang berdosa

besar dari umatku."

ImAm Ahmad berkata, "Arim meriu'ayatkan kepada kami dari

Mu'tamar dari ayahnya dari Anas bin Malik bahwa Rasulullah

Shallalldhu j4laihi wa Sallam bersabda, 'Setiap nabi meminta .vlrt
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Kemudian [mAm Muslim meriwayatkan dari hadits Sa'id dari

Qatddah dari Anas bahwa Rasulullah Shallalhhu i4laihi wa Sallam

bersabda, "Orang-orang mukmin berkumpul pada Hari Kiamat maka

mereka disusahkan dengan hal itu atau bersedih karena itu, maka

mereha berkata, 'Kalaulah kita meminta syafaat kepada Tuhan kita

agar membebaskan kita dari tenpat ini.' Maka mereka mendatangi

Adam as. dan berkata, 'Engkau adalah ayah semua manusia. Allah

menciptakanmu dengan tangan-Ny a dan meniup kan k e p ada dirimu dari

ruh-Nya. Para malaikat diperintah m.aka mereka bersujud kepadamu.

Syafaatilah kami di sisi Tuhanmu agar membebaskan kita dari tempat

kita ini.' Lalu Adam berkata, Aku bukanlah penolong kalian.' Kemudian

ia menyebutkan hesalahan lang menimpanya sehingga dia merasa malu

kepada Tuhannla karenanya." Seperti had?ts Abtr Azadnah dan ia

berkata dalam hadits, "Kemudian aku mendatangi-Nya kali keempat.

Dan ahu mtndatanginya kali keempat dan berkata, 'Wahai Tuhary tidak

tersisa hecuali orang lang tertahan oleh al-Qur'an."'

ImAm Ahmad berkata, 'Aflhn meriwayatkan kepada kami dari

HamAm dari Qatidah dari Anas bahwa Rasulullah ShallailAhu

Hlaihi wa Sallam bersabda, 'Orang-orang mukmin tertahan pada

Hari Kiamat m.aka mereka nLerasa susah kerenarya lalu mereka berkata,

'Kalaulah kita minta ryafaat kepada Tuhan kita agar mzmbebaskan kita

dari tempat kita ini.' Kemudian mereka mendatangi Adam dan berkata,

'Engkau adalah ayh kami dan Allah menciptakanmu dengan tangan-

Nya. Diperintahkan para malaikat-Nya untuk bersujud kepadamu, dan

Allah mengajarimu nama-nama setiap sesuatu maka syafaatilah kami

di sisi Tuhanmu.' Lalu Adam berkata, Aku bukanlah penolong bagi

kalian.' Dan io mznyebutkan kesalahanryta yang menimparyta, yaitu

ia makan dari pohon kuldi padahal ia telah dilarang darinya. Adam

berhatq Akan tetapi, datanglah kepada Ntth sebagai nabi pertama yang

diutus Allah kepada penduduk bumi.'
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permintaan. (Setiap nabi mem.punyai satu doa yang telah dipanlatkan).

Maha aku meryim.pan doaku sebagai syafaat untuk umatku pada Hari

Kiamat." Atau sebagaimana yang ia katakan.

Diriwayatkan dari al-BukhAri sebagai komentar, ia mengatakan,

"Mu'tamar berkata dari ayahnya' Dan disanadkan kepada Muslim

dan ia meriwayatkannya dari Muhammad bin Abdu al-AlA dari

Mu'tamar dari ayahnya SulaimAn bin Tharkhan at-Taimi dari

Anas yang seperti itu pula."

Ibnu Ab0 ad-Dunyfl berkata, "Fudhail bin Abdu al-Wahib

meriwayatkan kepada kami dari Ab0 Bakar bin'tyffdh dari Humaid

dari Anas bin MAlik bahwa Rasulullah shallallhhu )4laihi wa sallam

bersabda, '$afaatku untuk orang-orang yang berdosa besar dari

umatku."'

Ibnu Ab0 ad-DunyA berkata, "Muhammad bin Yazid al-'Ajali

meriwayatkan kepada kami dari Abfi Bakar bin AyyAs dari Humaid

dari Anas bahwa Rasulullah shallallahu iLlaihi zaa sallam bersabda,

'Apabila datang Hari Kiamat, aku diberi ry{aot. Maka aku memberi

syafaat kepada orang lang dahulu dalam hatinya ada keimanan seberat

biji, hingga tidak ada yang tinggal seorang pun yang di hatirya ada

iman seperti ini.'" Beliau menggerakkan ibu jari dan jari telunjuk.

Imffm Ahmad berkata, "Bahas dan AfIhn mengatakan bahwa

Hamam meriwayatkan kepada mereka dari Qatfldah dari Anas

bahwa sesungguhnya Rasulullah shallallilhu j4laihi wa sallam

bersabda, 'setiap nabi rnem.punitai satu doa yang telah tureka panjatkan

dan telah dikabulkan. Sesungguhnya aku menltim.pan doaku sebagi

syafaat untuk umatku pada Hari Kiamat."' Dt atas syarat keduanya

dan mereka tidak mengeluarkannya dari hadits Hamim. Akan

tetapi, dikeluarkan oleh SyaikhAni dari hadits Abfi AwAnah al-

Wadhflh bin Abdu al-Malik al-Yasykuri dari QatAdah.
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Remudian mereka mendatangi N,{)h dan Nfi.h berkata, Aku bukanlah

penolong bagi kalian.' Dan ia merytebutkan kesalahannya yitu
permintaannnya kepada Tuhannya yang tanpa ilrnu. Ntth berkata, Akan

tetapi, datanglah kalian kepada lbrdhtm sahabat dekat ar-Rahman.'

Mere ka mendatangi I br ahim dan I brahtm berk ata, A ku bukanlah p eno long

b a gi k alian.' I a pun me ny ebutk an k e s alahan y ang te lah menimp any a y aitu

tiga kebohongan )ang ia lakukan. Taitu perkataan-Nya, 'Sesungguhnya

ahu sakit (QS. ash-ShAffilt [szJ: 8e)', dan frman-Nya Akan tetapi

yang melakukan adalahpatungyang besar itq maka tanyakanlah kepada

berhala itu,jika m.ereka dapat berbicara (QS. al-Anbiyd' [z t J: 63),' serta

ked.atangan dia kepada raia yng lalim bersama istrinya maka lbrLhtm

berkata, 'Kabarkan kepadanya bahzaa aku adalah saudara laki-lakimu.

Karena sesungguhnla aku memberitahukan kepadanya bahwa engkau

adalah saudara uanitaku.' Ibrilhtm berkata, Akan tetapi, datanglah

kepada Mfi.sd seorang hamba yang Allah berbicara kepadanya langsung

dan memberiny a Taurat.'

Maka mtreka mendatangi Mfisa dan Mfisd berkata, Aku bukanlah

penolong bagi halian.' Kemudian ia menyebutkan kesalahan yang

menimpanla yaitu numbunuh seorang laki-laki. Mfi.sd berkata, Akan

tetapi, d.atanglah kepada 'is| hamba Atlah dan utusan-Nya, kalimat

Allah serta ruh-Nya.' Kemudian mereka mendatangi 'ish dan 'isd

berkata, Aku bukanlah penolong bagi kalian. Akan tetapi, datanglah

kepad.a Muhammad hamba Allah dan utusan-Nya. Allah telah

mengampuni dosarya lang telah dia lakukan dan yang ia tinggalkan.'

Kemudian mereka mendatangiku maka aku meminta izin kepada

Tuhanku di rumah-Ny a dan Dia mengizink anhu. M anakala aku me lihat-

Nya, aku pun tunduk bersujud. Maka Allah memanggilku, Mahaagung

Attah yang memanggilku, kemudian Dia berkata, Angkatlah kepala-Mu

utahai Muhammad. Bi.caralah maka engkau didengar, mintalah syafaat

m.aka egkau diberi syqfaat, dan memintalah maka engkau akan diberi.'

Y
t)

Rahasia Akhirat 853

Maka aku memuji Tuhanku dengan pujian yang Dia ajarkan kepadaku.

Kemudian aku memberi syafaat dan Allah membuat batas untukku, maka

aku mengeluarkan mereka dan memasukkan mereka ke surga."'

HamAm berkata, 'Aku juga pernah mendenp;ar beliau bersabda,

'Maka aku mengeluarkan mereka dari neraka dan memasukkan mereka

ke surga. Kemudian aku meminta izin kepada Tuhanku kali kedua dan

manakala aku melihat-Nya aku jatuh bersujud. Allah memanggilku,

Mahaagung Allah yang memanggilku, kemudian berkata, Angkatlah

kepalamu Muhammad! Bicaralah niscaya engkau didengar, mintalah

dan engkau diberi.'

Aku pun menganghat kepalaku lalu aku memuji-Nya dengan puji-

pujian yang Dia ajarkan kepadaku. Kemudian aku memberi syafaat

dan Allah membuat batas untukku maka aku mengeluarkan mereka dan

memasukkan mereka ke surga."'

Ham6m berkata, 'Aku jrgu pernah mendengar Rasulullah

ShatlallLhu Alaihi ua Sallam bersabda, 'Kemudian aku mengeluarkan

mereka dari neraka dan mtmasukkan mereka ke surga. Lalu aku

meminta izin kepada Tuhanku kali ketiga. Manakala aku melihat-Nya,

aku tunduk bersujud. Lalu Allah mzmanggilku,. Mahaagung Allah yang

memanggilku, kemudian Dia berkata, Angkatlah kep alamu Muhammad!

Mintalah niscaya engkau diberi, bicaralah maka enghau didengar, dan

mintalah sJafaat maka engkau diberi syafaat.'

Aku mtngangkat kepalaku lalu memuji Tuhanku dengan pujian yang

Dia ajarkan kepadaku. Kemudian aku memberi syafaat dan Allah

membuat batas untukku. Maka aku mengeluarkan mereka dari neraka

dan mtmasukkan mereka ke surga."

HamAm berkata, 'Aku mendengarnya berkata, 'Maka aku

mengeluarkan mereka dari neraka dan memasukkan mereka ke

surga sehingga tidak tertisa kecuali orang yang tertahan oleh
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Al-pur'an."'Maksudnya, yang dinashkan bahwa ia dalam neraka
selama-lamanya. Kemudian Qatfldah membaca,

Ai,,4:a*; oi p uu'^ys -* -,],1t U, U,
r'!', li3 .4

"Dan pada sebahagian malam hari bersembahyang tahajudlah kamu

sebagai suatu ibadah tambahan bagimu; Mudah-mudahan Tuhan-mu
mengangkat kamu ke tempat yang Terpuji." (eS. al-Isrn. Irz]: Zs)

Ia mengatakan bahwa itu adalah tempat terpuji yang Allah janjikan
kepada Nabi-Nya Shallalhhu i4laihi wa Sallam.

Imam al-Bukhari telah meriwayatkan dalam Kitab rauhid, ia
berkata, 'Hajjaj bin Minh0l berkata dari Hamim dan ia menyebutkan
seperti itu."

Imam al-Bukhari mengatakan dalam Kitab rauhid, "sulaimAn bin
Harb meriwayatkan kepada kami dari Himad binzaiddari Ma'bad
bin HilAl al-Baghawi, ia berkata, 'Kami berkumpul dengan orang-
orang dari penduduk Bushrah dan kami pun pergi kepada Anas bin
Malik. Tsabit al-Banani pun pergi bersama supaya ia menanyakan
mengenai hadits syafaat kepada Anas bin Malik untuk kami.

Ketika itu Anas sedang shalat Dhuha, lalu kami pun minta izin
kepadanya dan ia mengizinkan sedangkan ia duduk di atas

tempat tidurnya. Kami berkata kepada Tsabit agar tidak bertanya
kepadanya sesuatu sebelum hadits mengenai syafaat. Maka Tsabit
berkata, 'wahai Abir Hamzah, mereka adalah saudara-saudaramu

- dari penduduk Bushrah. Mereka datang kepadamu untuk bertanya

\ kepadamu mengenai hadits syafaat.'Maka Anas bin Malik berkata,isyD\a)\l ll

Rahasia Akhirat

'Muhammad ShallallLhu i4laihi zaa Sallam bersabda kepadaku,

:4?abila datang Hari Kiamal manusia bercampur jadi satu dengan

yng lain. Mereka mendatangi Adam dan berkatq 'syafaatilah kami

kepada Tuhanmu!' Adam berkata, Aku tidak memilikirya. Akan

tetapi, datanglah kepada lbrdhtm. Sesungguhnya ia adalah Khalil ar-
RahmLn.' Maka mereka mendatangi lbrdh?m dan lbrLhtm berkatq Aku

tidak memilikinya. Akan tetapt, pergtlah kepada Mfisd. Sesungguhnya

ia adalah Kaltm ar-Rahmiln @rangyang berbicara dengan Tang Maha

Pengasih-pen).'

Mereka mendatangi Mtrsd dan Mfisd berkata, Aku tidak memilikinya.

Akan tetapi, datanglah kepada 'tsi, karena ia adalah ruh Allah dan

kalimat-Nya.' Maka mereka pun mendatangi 'is| dan 'isd berkatq Aku

tidak memilikinya. Akan tetapi, pergtlah kalian kepada Muhammad.'

Mereka pun mendatangiku dan aku berkata, i4ku memilikinya.' Aku
pun meminta izin kepada Tuhanku dan Dia rnengizinkanku. Lalu Dia
mengilhamkan kepadahu pujian-pujian lang aku mtmuji-Nya dengan

itu yng tidak datang kepadaku sekarang sehingga aku memuji-Nya

dengannya. Lalu aku tunduk dan bersujud kepada-Nya dan dikatakan

kepadakq 'Wahai Muhammad, angkatlah kepalamu! Katakan dan

Allah mendengarkanmu. Mintalah syafaat maka engkau diberi ry&at
dan mintalah maka engkau diberi!' Maka aku berkato,'Wahai Rabbkta

bagaimana dengan um.atku, umatku.' Maka dikatakary 'Berangkatlah

dan keluarkanlah dari neraka orang lang dahulu di hattnya terdapat

seberat satu butir gandum, iman!'

Aku pun berangkat dan melakukannya. Kemudian aku kembali dan

memuji-Nya dengan pujian-pujian itu lalu aku menunduk dan bersujud

kepada-Nya. Allah berkata, 'Wahai Muhammad, angkatlah kepalamu

dan katakan maka engkau didengarkan. Mintalah syafaat maka engkau

disyafaati dan mintalah niscaj,a diberikan kepadamu.' Maka aku

berkata, 'Wahai Rabbku, bagaimana dengan umatku, umatku.' Maka
dikatakan, 'Berangkatlah dan keluarkan dariryta orang yang dahulu di
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hatinya terdapat lebih sedikit daripada beratnya satu biji lada, iman!'

Aku pun berangkat dan rnelakukan kemudian kembali dan memuji-N1a

dengan pujian-pujian itu lalu aku menunduk dan bersujud kepada-

Nya. Maka dikatakan, 'Wahai Muhammad, angkatlah kepalamu dan

katakan maka engkau didengarkan, mintalah syafaat maka engkau

diberi slafaat, dan mintalah niscajta engkau diberi!' Maka aku berkata,

'Wahai Rabbku, bagaimana dengan umatku, umatku.' Maka dikatakan

kepadaku, 'Berangkatlah dan keluarkan darinya orang yang dahulu

di hatinya terdapat lebih sedikit daripada berat biji lada, iman. Maka

keluarkan ia dari neraka.' Aku pun berangkat dan mrlakukannya."'

Ma'bad bin HilAl al-Baghawi berkata, "Manakala kami telah keluar

dari rumah Anas, Tsflbit berkata kepada sebagian kawan-kawanku,

Apabila kita melewati al-Hasan dan ia banyak berada di rumah Abfi

Khalifah, maka kita ceritakan kepadanya apa yang disampaikan

oleh Anas bin MAlik ra. kepada kita.' Maka kami pun datang kepada

al-Hasan dan memberi salam kepadanya lalu ia mengizinkan kami.

Kemudian kami pun berkata kepadanya, 'Wahai Abir Sa'id, kami

datang kepadamu setelah kami datang dari rumah saudara laki-

lakimu, Anas bin Malik. Dan kami belum pernah menemukan

seperti apa yang ia riwayatkan kepada kami mengenai syafaat.'

Maka ia berkata, Apa itu?' Kami pun menyampaikan kepadanya.

Ketika kami telah selesai, ia berkata, 'Lalu apa lagiP' Kami pun

berkata kepadanya, 'Dia tidak menambahkan lebih dari ini untuk

kami.'Lalu ia berkata,'Dia telah meriwayatkan kepadaku mengenai

hadits ini sejak dua puluh tahun yang lalu. Dan aku tidak tahu

apakah dia lupa ataukah dia takut kalian akan lelahP'Maka kami

pun berkata, 'Wahai AbCr Sa'id, sampaikanlah kepada kami.'

Al-Hasan tertawa dan berkat a, 'Dan adalah manusia bersfat tergesa-

gesa (QS. al-IsrA' It7]: tt). Aku tidak menyebutkannya kecuali

karena aku hendak menyampaikan kepada kalian. Ia menyampaikan

kepadaku sama seperti yang ia katakan kepada kalian. Kemudian

Rasulullah bersabda, 'Aku kembali kali keempat. Aku memuji-Nya

denganpujian-pujian itu dan kemudian aku tunduk dan bersujud kepada-

Nya. Maka dikatakan,'Wahai Muhammad" angkatlah kepalamu dan

katakan maka enghau didtngarkary mintalah niscaya engkau diberi dan

mintalah ryafaat niscaya engkau disyafaati.' Maka aku berkata, 'Wahai

Tuhan, izinkan untukku rungenai orang yang berkatq 'LA ihha

ilhilAh'.' Maka Allah berkata, 'Demi kemuliaan-Ku dan keagungan-

ku, demi kesombongan-Ku dan Kebesaran-Ku! Aku benar-benar akan

mengeluarkan dariny 4 orang l ang berkata,' LA ildha ilhllAh'.' "

Demikianlah yang diriwayatkan oleh Muslim dari Ab0 ar-Rabi'

az-Zahrdni dan Sa'id bin Mansh0r yang keduanya meriwayatkan

dari HimAd bin Zaid seperti itu.

Ahmad telah meriwayatkan dari AfHn dari HimAd bin Salamah

dari Tsflbit dari Anas dari Nabi Shallallilhu Alaihi uta Sallam dan

menyebutkan haditsnya sampai akhir dan berkata, "Maka aku

memuji Tuhanku dengan pujian-pujian yang belum pernah ada seorang

pun yang memuji-Nya dengannya sebelum aku. Dan tidak ada yang

memuji dengannya setelah aku." Rasulullah mengatakan bahwa

beliau mengeluarkan orang yang dahulu di dalam hatinya terdapat

iman seberat gandum. Kemudian kembali dan dikatakan seberat

satu bulir gandum, kemudian kembali dan dikatakan seberat atom.

Dan ia tidak menyebutkan yang keempat.

Demikian yang diriwayatkan oleh al-Bazzdr dari Muhammad bin

Bisyar dan Muhammad bin Ma'mar keduanya mendengar dari

HimAd bin Mas'adah dari Muhammad bin AjlAn dari Jaunah bin
'Ubaid al-Madini dari Anas bin Milik bahwa ia menyebutkan

hadits sampai selesai dan menyebutkan syafaat ada tiga. Kemudian

berkata bahwa tidak ada yang meriwayatkan dari Jaunah bin 'Ubaid

selain Ibnu AjlAn.

Demikian pula yang diriwayatkan oleh Abir Ya'lA dari hadtts al-

Amasy dari Zaid ar-RaqAsyi dari Anas, dan disebutkan di sana

OJ 
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hadits sampai selesai. Ia juga menyebutkan tiga syafaat dan

mengatakan pada yang terakhir, 'Aku berkata, 'Umatku.' Maka

dikatakan, 'Bagimu orang yang berkata 'lA ilAha iilallah' dengan

tulus."'

ImAm al-Bazzdr berkata, 'Amr0 bin Ali meriwayatkan kepada

kami dari Mas'adah dari 'ImrAn al-'Amff dari al-Hasan dari Anas,

ia berkata, 'Rasulullah Shallallihu i4laihi uta Sallam bersabda,

'Aku masih saja memberi syafaat (atau beliau mengatakary 'Tuhanku

mtmberiku sjtafaat) hingga aku berkata"'Wahai Tuhaq syafaatilah aku

atas orang yang berkatu h ildha iilAllAh.' Maka dikataka4 'Wahai

Muhammad" ini bukan milikntu ataupun juga yang lah" ini adalah

rnilik-Ku. Demi kemuliaan-Ku dan rahmat-Ku, Aku tidak membiarkan

ada di neraka seorangpunyang berkata h ildha ilhUAh.'" Kemudian ia

berkata, "Kami tidak mengetahuinya kecuali diriwayatkan dengan

sanad ini."

Diriwayatkan oleh Ibnu Ab0 ad-Dunyfl dari AbO Hafshin ash-

Shirfi dari HimAd bin Mas'adah.

Imdm Ahmad berkata, "Y0nus bin Muhammad meriwayatkan

kepada kami dari Muhammad dari Harb bin Maim0n Abfi al-

Khaththib al-Anshflri dari an-Nadhar bin Anas bahwa Rasulullah

ShallallLhu i4laihi zaa Sallam bersabda, 'Sesungguhnya aku berdiri

nxenunggu umatku mzlintas di atas Shirilth hingga 'isd datang

hepadaku dan berkata, 'Nabi-nabi ini telah datang hepadamu uahai

Muhammad, untuk mtminta kepadamu. (Atau ia berkata) Mereka

berkum.pul kepadamu agar engkau berdoa kepada Allah supaya Allah

membedakan antara umat-umat sebagaimnna yang Allah kehendaki

karena kesedihan mereka. Para makhluk terkungkung dalam keringat.

Orangyang beriman seperti terkena demam karenanye sedangkan orang

kafir seperti sedang sekarat.'

N\ Maka aku berkata, 'Wahai 'itd tunggullah hinggo aku kembali

ffi 
padamu.' Aku pergi dan berdiri di bautah Araqt maka aku menentui
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apa yang belum pernah ditemui ol.eh seorang malaikat pilihan ataupun

seorang nabi yang diutus. Maka Allah mtwahyukan kepada Jibril agar

ia pergt menemuiku dan mzngatakan kepadak4 Angkatlah kepalamu

wahai Muhammay' mintalah dan engkau diberi. Mintalah slafoatmaka

engkau diberi ryafaat.'

Kemudian aku mzminta syafaat untuk umntku agar dikeluarkan dari

setiap sembilan puluh sembilary satu orang. Dan aku tetap berulangkali

kemb ali kep ada Tuhanhu hingga Allah memberiku itu dan berkata,' Wahai

Muhammad, masukkan ke dalam umatmu makhluk Allah yang pernah

bersaksi bahuta tidak ada Tuhan selain Allah pada suatu hari dtngan

tulus dan mati di atas itu."' Hanya Ahmad yang meriwayatkannya

dan at-Tirmidzi mengatakan bahwa sanadnya adalah hasan.

Ibnu AbO ad-Dunyi berkata, 'AbCr Yffsuf al-'Ulwi meriwayatkan

kepada kami dari Abdullih bin Raji' dari Harb bin Maimfin dari

an-Nadhar bin Anas dari Anas, ia berkata, 'Jibril datang kepada

Nabi Shallalhhu Alaihi zaa Sallam dan telah terjadi atas para hamba

apa yang ada pada mereka. Maka Jibril berkata, 'Mintalah izin

kepada Tuhanmu dan mintalah syafaat untuk umatmu.' Rasulullah

berkata, 'Maka ahu mcndekati )4rasy dan berdiri di bawah Arasy.

Aku pun bertemu yang nxana belum ada seorang nabi ataupun seorang

malaikatyng dtkat ditemui-Nya. Maka Allah berhatq 'Mintalah m^aka

engkau diberi dan mintalah syafaat mnka engkau diberi syafaat-' Aku

berkata,' lJmatku."' Dan disebutkan kelanj utan hadits sampai selesai

seperti kandungan hadits dari [mAm Ahmad.

Ibnu Ab0 ad-Dunyfl berkata,'Ali bin Ma'bad meriwayatkan dari al-

Aswad bin'Amir dari Ab0 Isrf il dari al-HArits bin Hushairah dari

Ibu Ab0 Buraidah dari ayahnya bahwa ia mendengar Rasulullah

Shallnlldhu j4laihi wa Sallam. bersabda, 'Sesungguhnya aku berharap

bisa memberi syafaat kepada umatku sejumlah banyaknjta batu dan

tanah."'
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Riwayat dari J6bir bin 'Abdulldh

ImAm Ahmad berkata, "Ma'mar meriwayatkan kepada kami dari

Abdullih dari Hisyim, Aku mendengar al-Hasan meriwayatkan

dari JAbir bin AbdullAh bahwa Rasulullah ShallailAhu Alaihi wa

Sallam bersabda, 'Sesungguhnya setiap nabi mempunyai satu doa

yang telah dipanjatkan dan sesungguhnya aku menyimpan doaku

sebagai syafaat bagi umatku pada hari Kiamat."' Hanya Ahmad

yang meriwayatkan dari arah ini.

Syafaat bagi Mereka yang Bertakwa akan
Memberatkan Timbangan

Al-HAfizh al-Baihaqi berkata, 'Ab0 al-Hasan Muhammad ibnul-

Husain bin Diwud al-'Ulwi meriwayatkan kepada kami dari
Muhammad bin Hamdawiyah bin Sahal al-Marwazi dari AbO Nashr

al-Qdri dari AbdullAh bin HimAd al-Aili dari Shafwdn bin Shalih

dari al-Walid dari Zahar bin Muhammad dariJa'far bin Muhammad

dari ayahnya dari Jibir bin AbdullAh bahwa Rasulullah Shallalldhu

Alaihi zaa Sallam bersabda, 'Syafaatku pada Hari Kiamat bagi orang-

orang jang berdosa besar dari umatku.' Maka aku berkata, Apa ini

wahai JAbir?' Ia berkata, 'Iya, wahai Muhammad. Sesungguhnya

syafaat menambah timbangan kebaikan-kebaikan seseorang atas

kejahatannya. Dan itulah yang masuk surga tanpa dihisab. Adapun

orang yang sama antara kebaikan dan keburukannya, maka

itulah yang dihisab dengan hisab yang mudah kemudian masuk

surga. Sementara syafaat RasCrlullAh adalah untuk orang yang

menguatkan, sekaligus memberatkan posisi timbangan amalnya."'

ImAm al-Baihaqi juga meriwayatkan dari al-Hikim dari AbO

Bakar Muhammad bin Ja'fhr ibnul-Muzakki dari Muhamrnad bin

IbrAhim al-'Abadi dari Ya'qffb bin Ka'ab al-Hubuli dari al-Walid
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bin Muslim dari Zuhair bin Muhammad dari Ja'far bin Muhammad

dari ayahnya dari JAbir bahwa Rasulullah ShallailAhu Alaihi uta

Sallam membaca ayat,

, t ,, i . ,'r
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" A tl ah me ng e ta hui s e gala s e s u atu I ang dih adap an mere k a ( malai k at) dan

yang di belakang mereka, dan mereka tiada m.emberi syafaat melainkan

kepada orang lang diridhai Allah dan mereka itu selalu berhati-hati

Karena takut kepada-Nlo;' (QS. al-Anbiyfl' [zt]: z8)

Kemudian beliau bersabda, " Syafaatku untuk orang'orang lang
berdosa besar dari umatku." Al-Hikim mengatakan bahwa ini hadits

shahih.

ImAm al-Baihaqi berkata, "Zhahirnya melazimkan bahwa syafaat

bagi orang-orang yang berdosa besar adalah khusus syafaat

Rasulullah. Sedangkan para rnalaikat memberi syafaat kepada

orang-orang yang berdosa kecil dan tnenambahkan derajat."

Bisa jadi maksud dari ayat tersebut adalah sebagai keterangan

keadaan orang yang diberi syafaat adalah orang yang diridhai

dengan keimanannya, meskipun ia mempunyai dosa-dosa besar

selain syirik. Maka maksud dari ayat tersebut adalah peniadaan

syafaat bagi orang kafir karena Allah tidak mengizinkan mereka

dan tidak ridha terhadap keyakinan bahwa orang kafir boleh diberi

syafaat.

Imdm Ahmad berkata, "Rauh meriwayatkan kepada kami dari
'Ibnu Jarir dari Ab0 az-Zubair, ia mendengar Jubair bin AbdullAh

mengatakan bahwa Rasulullah Shallalhhu Alaihi wa Sallam

P,{t 3rfissA* c'tir*i'&i &
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bersabda, 'Setiap nabi mempunyai satu doa jtang terkabul yng telah

dipanjatkan untuk umat mereka. Dan aku menyimpan doaku sebagai

ryditat bagi umatkupada Hari Kiamat."'Diriwayatkan oleh Muslim
dari Muhammad bin Ahmad bin Ab0 Khalaf dari Rauh bin
'Ubddah.

lmim Ahmad berkata, 'Ab0 an-Nadhar meriwayatkan kepada kami

dari Ibnu Zuhair dari Abff az-Zubair dari JAbir bahwa Rasulullah

Shallalldhu i4laihi zaa Sallam bersabda, 'Apabila telah dibedakan

antara penduduk surga dan penduduk nerakq maka masuklah penduduk

surga ke surga dan penduduk neraka ke neraka. Para rasul berdiri dan

meminta syafaat lalu dikatakan kepada mereka, 'Berangkatlah kalian

danpergilah. Maka siapayang kalian kenali keluarkan ia.' Lalumereka

pun mzngeluarkan orang-orang yang masuk neraka dan telah terbakar

Maka mereka melem.parkannya ke sungai yang disebut dengan Sungai

Kehidupan.'

Maka luka bakar mereka berjatuhan di hedua tepi sungai dan mtreka

keluar benuarna putih seperti kaca. Kemudian para rasul kembali

meminta syafaat dan dikatakan kepada mereka, "Berangkat dan

pergtlah. Barangsiapayang kalian dapati dalam hatinya terdapat iman

seberat satu qirdthrn (sekitar e/o dinar), maka keluarkan ia.' Mereka

pun segera mengeluarkan dengan cepat. Lalu mereka kernbali meminto

Uafaat, maka Allah berkata, 'Pergilah dan berangkatlah. Barangsiapa

yang kalian dapati di dalam hatiryta terdapat iman seberat biji lada

keluarkan ia.' Kem.udian Allah berkatq Aku sekarang mengeluarkan

dengan ilmu-Ku dan rahmat-Ku.' Maka Allah mzngeluarkan berkali-

kali lebih banyak daripada yang para rasul keluarkan. Allah menulis di
leher mereka 'itqa" (orang-orang lang dibebaskan) lalu memasukkan

mereka ke surga dan mereka di sana dinarnakan al-Jahanamtyitn)"

Hanya Ahmad yang meriwayatkannya.

r\itltdstd flnlilldt ooJ

Riwayat dari'Ub6dah ibnush-Shdmit

Imim Ahrnad berkata, "Ibrflhim bin NAfi' meriwayatkan kepada

kami dari tsmi'il bin Ayytsy dari Rasyid bin DAwud ash-Shan'ini

dari Abdurrahmdn bin HisAn dari Rauh bin Zanbd' dari 'Ubidah

ibnush-Shimit, ia berkata, 'Suatu malam Rasulullah ShallailAhu

i4laihi wa Sallam menghilang dari sahabat-sahabatnya. Mereka

apabila berkunjung, biasanya menempatkan Rasulullah di tengah-

tengah mereka. Mereka pun kaget dan menyangka bahwa Allah

Yang Mahatinggi telah memilihkan untuk beliau sahabat-sababat

lain dari mereka.

Ketika mereka sedang membayangkan Rasulullah, mereka

bertakbir saat melihatnya dan mereka berkata, 'Wahai Rasulullah,

kami bersedih karena takut kalau Allah telah memilih sahabat-

sahabat lain untuk Anda selain kami.' Rasulullah berkata, 'Tidah.

Ahan tetapi, kalian adalah sahabat-sahabatku di dunia dan akhirat.

Sesungguhnya Allah telah mernbangunkan aku dan berkata" 'Wahai

Muhammad, sesungguhnya aku tidak mzngutus seorang nabi ataupun

seorang rasul kecuali dia telah m.eminta satu permintaan dan aku kabulkan

untuknya. Maka rnintalah uahai Muhamnwd dan engkau diberi.'

Maka aku berkata, 'Permintaanku adalah syafaatku untuk umatln."

Abfi Bakar pun bertanya, 'Wahai Rasulullah, apakah syafaat itu?'

Rasulullah berkata, 'Aku berkata, 'Wahai Tuhanku" syafoatku yang

aku sim.pan adalah untuk umatku di sisi-Mu.' Dan Allah berkata" '11a.'

Maka Allah mengeluarkan sisa-sisa umatku yang berada di neraka dan

mznempathan mzreka di surga."'Hanya Ahmad yang meriwayatkan.

Ibnu AbO ad-Dunyfl berkata,'Ali ibnul-ja'ad meriwayatkan kepada

kami dari al-Qflsim ibnul-Fadhal al-Harflni dari Sa'id ibnul-

Mahlab, ia berkata,'Thalaq bin Habib berkata, Aku dahulu adalah

orang yang paling mendustakan syafaat hingga aku bertemu

JAbir bin Abdullflh, maka aku pun membaca setiap ayat yang aku

bisa kepadanya yang menerangkan tentang abadinya penduduk
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neraka di neraka. Maka ia berkata kepadaku, 'Wahai Thalaq,

apakah menurutmu engkau lebih pandai dalam membaca Kitab

Allah dan lebih mengetahui sunnah-Nya daripada aku?' Aku

berkata, 'Tidak.' Dia berkata, 'Sesutrgguhnya yang telah engkau

baca adalah mengenai orang-orang musyrik. Akan tetapi, mereka

yang dimaksud adalah orang-orang yang melakukan dosa-dosa

sehingga mereka disiksa karenanya, kemudian mereka dikeluarkan

dari neraka.' Kemudian ia menutup telinganya dengan jari-jarinya

dan berkata, Aku telah tuli apabila aku tidak pernah mendengar

Rasulullah Shallalhhu Alaihi wa Sallam mengatakannya dan kami

membaca apa yang telah engkau baca."'

Imtm Ahmad berkata, 'Aflhn meriwayatkan kepada kami dari

HimAd bin Salamah dari Ali bin Zaid dari Abff Nadhrah, ia

mengatakan,'Ibnu Abbffs berkhutbah di atas mimbar kota Bushrah.

la berkata bahwa Rasulullah ShallailAhu Alaihi wa Sallambersabda,

'sesungguhnya tidak ada nabi kecuali dnanya telah diselesaikan di

dunia. Sesungguhnya aku runyim.pan doahu sebagai syafaat untuk

umatku. Dan aku adalah tuan anak Adam pada Hari Kiamat dan aku

tidak bangga. Aku adalah orang pertama keluar dari perut bumi dan

aku tidak bangga. Di tanganku terdapat Bendtra al-Hamdu dan aku

tidak bangga. Adam dan siapa yang ada sesudahnya berada di bazaah

bendtraku dan aku tidak bangga.

Waktu sangat lama pada Hari Kiamat bagi manusia maka sebagian

berkata kepada sebagian yang lairy 'Mari berangkat kepada Adam

Bapak Manusia supaya meruberi ryafaat kepada kita agar meminta

hepada Tuhan kita untuk m.ernutuskan perkara di antara kita.' Maka

mzreka nundatangi Adam dan berkatq 'Wahai Adam, engkau yang telah

Allah ciptakan dengan tangan-Nya dan menempatkanmu di surga. Dia

menyuruh para malaikat untuk bersujud kepadamu. Berilah kami syafaat

kepada Tuhanmu supay numutuskan perkara di antara kita.' Maka

Adam berkata, 'Sesungguhnya aku tidak memiliki itu. Sesunggulmya

aku telah terusir dari surga karena kesalahanku. Pada hari ini aku tidak
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memikirkan selain memikirkan diriku sendiri. Akan tetapi, datanglah

kalian kepada lbrAhim khal?lullah.'

Mereka mendatangi lbrLh?m dan berkata, 'Wahai lbrdh?m, berilah

kami syafaat kepada Tuhanmu untuk memutuskan perkara di antara

kita.' IbrAhtm pun berkata, 'sesungguhnya aku tidak memiliki itu

untuk kalian. Aku telah berbohong dalam keislamanku sebanyak tiga

kebohongan. Demi Allah" sesungguhnya aku m.elakukan itu hanya untuk

membela agama Allah. Firman-Nya 'sesungguhnya aku sakit.' (QS.

ash-ShaAffit p7J: 8s). Danfirman-Nya Akan tetapi yang mtlakukan

adalahpatungyang besar itu, maka tanyakanlah kepada berhaln itu,jika

mzreka dapat berbicara.' (QS. al-Anbilt' [ztJ: ffi). Serta perkataan

Ibrdhim kepada istrinya ketika ia mendatangi seorang raia,'Ini saudara

wanitaku.' Sesungguhnya pada hari ini tidak ada yang aku pikirkan

selain diriku sendiri. Akan tetapi, datanglah kalian kepada MttsA yang

tekh dryilih Allah dmgan risalah-Nya dan ia berbicara kepada-Nita.'

Mereka mrndatangi MfisA dan berkata, 'Wahai MfisA, engkau adalah

yang dipilih Allah dengan risalah-Nya dan ia berbicara kepadamu.

Maka berilah kami syafoat kepada Tuhanmu supay memuhtskan

perhara di antara kita.' MAIA pun berkatq 'sesungguhnya aku tidak

memiliki itu untuk halian. sesungguhnya aku telah membunuh satu jizaa

dan sesungguhnya pada hari ini aku tidak memikirkan sesuatu selain

diriku sendiri. Akan tetapt, datanglah halian kepada 'isa" ruh Allah dan

kalimat-Nya.'

Mereka mzndatangi 'is| dan berkata, 'Berilah hami syafaat kepada

Tuhanmu agar rnernutuskan perkara di antara kita.' 'isA pun berkatq

'sesungguhnya aku tidak memiliki itu untuk kalian. Sesungguhnya

aku telah dijadikan tuhan selain daripada Allah dan sesungguhnya

aku tidak memikirkan selain daripada diriku sendiri. Akan tetapi apa

yang kalian lihal apabila sebuah perhiasan berada dalam bejana yang

tertutup apakah mungkin bagi sesuatu yang berada di dalamnya bisa

dinilai sebelum tutupnya dibuka?' Mereka berkata, 'Tidak.' Kemudian
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' i s d berkata,' S e sungguhny a Muhammad adalah p enutup nabi-nabi dan

pada hari ini dia ada di sini. Allah telah m.engam.puni dosanya yang

telah dia lakukan ataupun yang tidak dia lakukan.'

Kernudian mtreka mmdatangiku dan berkatq 'Wahai Muhammad,

berilah kami syafaat kepada Tuhanmu supaya mzmutuskan perkara

di antara kita.' Aku pun berkata, 14hu memilikinya hingga Allah

mcngizinkan untuk siapa yang Dia kehendaki dan yang Dia ridhai.

Apabila Allah hendak memzcah belah di antara makhluk-makhluk-

Nya, seseorang twnyerukaq 'Dimana Muhammad dan umahrya?' Kita

adalah orang-orang terakhir dan kita adalah orang-orang pertama.

Kita umat yang terakhir dan umat pertama yang dihisab.

(Jmat-umat lain menyinghir untuk memberi jalan bagi kita. Maka

kita pun lewal dcngan cahaya putih yang bersinar-sinar dari bekas

bersuci. Maka umat-umat itu berkato, 'Ham.pir-hampir umat ini
sernuanla menjadi nabi.' Kemudian aku sam.pai di pintu surga dan aku

ntengambil kenop pintu dan mengetuk pintu. Lalu dikatakaq 'Siapa

engkau?' Aku pun berkata bahua aku adalah Muhammad. Pintu pun

dibukakanuntukku dan akumendatangi Tuhanku Tang Mahamulia dan

Mahaagung. Dia sedang duduk di atas Kursi-Nyq atau pembaringan-

Nya 
-HimAd 

ragu-ragu-. Aku pun tunduk dan bersujud kepada-Nya

lalu aku memujinya fungan pujian-pujian yang belum ada seorang pun

sebelum dan sesudahku yang memuji-Nya dengan pujian itu.

M ak a dikatakary' Wahai Muhammad" angkatlah ke p alamu. Katakanlah

maka engkau didengarkary mintalah maka diberikaq dan ntintulah

syafaat niscaya akan disyafaati.' Aku pun mengangkat kepalaku dan

berkata, 'Wahai Tuhank4 umatku... umatku....' Lalu Dia berkata,

'Keluarkan siapa yang dahulu di hatinya ada iman seberat begtni-begtni

-Himild 
ildak hafal-.'

Kemudian aku kembali dan bersujud seraya berkata apa yang telah aku

katakan. Maka dikatakan, Angkatlah kepalamu. Katakanlah maka

engkau didengarkary mintalah maka diberika4 dan mintalah ryafaat
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niscaya akan disyafaati.' Lalu aku berkata,'Wahai Rabbku, bagatmana

dengan umatku, umatku.' Maka Allah berkata, 'Keluarkanlah siapa

yang dahulu di dalam hatinya terdapat iman begini-begini 
-tidak

seperti y ang p ertama-.'

Kemudian aku kembali dan bersujud lalu berhata seperti itu. Maka

dihatakan kepadaku,'Katakanlah maka engkau didengarkan" mintalah

maka diberikary dan mintalah ryafaat niscaya akan disyafaati.' Maka

aku berkata, 'Wahai Rabbku, bagaimana dengan umatk4 umatku.'

Maka Allah berkato,'Keluarkanlah siapayng dahulu di dalam hatinya

terdapat iman begini-begini lebih sedikit daripada itu;"

Ibnu MAjah telah meriwayatkan sebagiannya dari riwayat Himid

bin Salamah dari Sa'id bin lyis al-Jariri dari Ab0 an-Nadhrah dari

al-Mundzir bin Mfllik bin Quthnah dari Ibnu Abbfls.

Telah diterangkan dalam jenis syafaat kedua dan ketiga, dan

syafaat yang diperuntukkan bagi golongan-golongan yang

telah diperintahkan untuk memasuki neraka supaya tidak

memasukinya.

Diriwayatkan oleh al-Baihaqi dalam Majma' Kabir-nya dari

Atha' bin Ab0 RabAh dari Ibnu Abbfls, dia berkata, "Rasulullah

ShallallAhu i4laihi wa Sallam bersabda, 'Syafaatku untuk orang*orang

yang berdosa besar dari umatku."'

ImAm Ahmad berkata, "Ma'mar bin SulaimAn ar-RaqiAb0 AbdullAh

meriwayatkan kepada kami dari Ziydd bin Khaitsamah dari Ali bin

Nu'mdn bin QurAd dari seorang laki-laki dari AbdullAh bin'Umar

dari Rasulullah ShallailAhu Alaihi zaa Sallam, beliau bersabda,'Aku

diberi pilihan antara syafaat atau setengah dari umatku masuk surga.

Maka aku memilih rydaat karena ia lebih urnum dan mencakup. Apakah

engkau pikir itu untuk orang-orang yang bertakuta? Akan tetapi, itu

untuk orang-orang berserah diri yng bersalah."' Ziydd berkata,

"sesungguhnya itu merupakan hak. Akan tetapi, beginilah orang
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yang meriwayatkan kepada kami, meriwaiatkannya kepada kami."

Diriwayatkan oleh tbnu AbO ad-Dunyd dari al-Hasan bin 'Urfah

dari Abdu as-Sal6m bin Harb dari Nu'mAn bin pirid dari AbdullAh,

maka ia menyebutkannya seperti itu. Dan demikianlah yang saya

lihat di Kitab al-Ahutdl.

Demikian pula yang diriwayatkan oleh al-Baihaqi mengenai al-

Ba'tsu wa an-Nusyfrr dari jalan al-Hasan bin 'Urfah.

Riwayat dari 'Abduileh bin 'Amr0 ibnul-'Ash

ImAm Muslim berkata, "Y0nus bin Abdu al-AlA ash-Shadaff

meriwayatkan kepada kami dari Ibnu Wahab dari Amr0 ibnul-

Hirits bahwa Bakar bin SawAdah meriwayatkan kepadanya dari

Abdurrahmin bin Jubair dari Abdullih bin AmrCr ibnul-'Ash

bahwa sesungguhnya Rasulullah membaca ayat Allah Ta'Ah

mengenai sebuah cerita melalui lisan Ibr6him,

b
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'Ta Tuhanku" sesungguhrya berhala-berhala itu telah menyesatkan

kebanyakan dari manusia. Barangsiapa lang mengikutiku" maka

sesungguhnya orang itu termasuk golonganku; dan barangsiapa yang

mzndurhakai akq maka sesungguhnya Engkau, Maha Pengam.pun lagi

Maha Penyayang.' (QS. Ibrflhim [r+]: so)

Dan firman Allah Ta'Alayangmenceritakan sebuah hikayat dengan

lisan 'lsA,

.<, 'I +. .- l.&.p ov

'lEr;sii
'Jika engkau menyiksa mereka, maka sesungguhnya mereka adalah

hamb a- hamba- Mu; danj ik a Engkau nxengampuni mzre k a, se sungguhny a

Engkaulah Tang Mahaperkasa lagi Mahabijaksana; (QS. al-Mflidah

[5]: rt8)

Dan firman Allah melalui lisan N0h,

Grr rirji U"6i UubS$ &i,^:

'Ta Tuhanku,janganlah Engkau biarkan seorang pun di antara orang-

orang kafir itu ttnggal di atas bumi; (QS. Nffh [Zt]: zo)

Rasulullah mengangkat kedua tangannya dan berkata,'Umatk4

umntku' , sambil menangis. Maka Allah berkata, ' Wahai Jibrtl" pergtlah

kepada Muhammad 
-dan 

Tuhanmu lebih mengetahui- dan tanyalah

ia apa yang mzmbuahnu menangif' Jibril pun datang menanyainya

dan Rasulullah memberitahukannya dengan apa yang yang ia

ucapkan, lalu Jibril nremberitakan kepada Tuhannya dengan

apa yang ia ucapkan -dan sebenarnya Dia lebih mengetahui-.
Maka Allah berkata, 'Wahai Jibril" pergilah kepada Muhammad dan

katakana bahwa sesungguhnya Kami ahan rnerytenangkanmu dengan

umatmu dan Kami tidakjahat kepadamu."'

!"V iP fr':t ol
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Riwayat dari 'Abdulldh bin Mas,0d

Telah disebutkan sebelumnya pada riwayat Alqamah darinya
dalam al-Haudh serta tempat terpuji yang di dalamnya disebutkan
syafaat.

Riwayat dari 'Abdurrahman bin Ab0 .Uqail

Imam al-Baihaqi berkata,'Abfi al-Husain ibnur-Fadhal al-paththdn
meriwayatkan kepada kami dari Abdullah bin Ja'far dari ya'q0b bin
sufyAn dari Ahmad bin Y0nus dari zuhair dari Abff Khalid yazid
al-Asadi dari Aun bin Abfi Jahifah as-sawa'i dari Abdurrahmin
bin Alqamah ats-Tsaqafi dari Abdurrahman bin Ab0 'uqail, ia
berkata, Aku berangkat menemui Nabi Altah shallallihu zlaihi
wa sallam dalam sebuah kunjungan. Tidak ada orang yang kami
benci daripada orang yang kami musuhi atasnya. Dan tidak
ada orang yang paling kami senangi melebihi orang yang kami
datang kepadanya. Maka seseorang dari mereka berkata, 'wahai
Rasulullah, mengapa Anda tidak meminta Tuhanmu sebuah
kerajaan seperti kerajaan sulaimdn?' Rasulullah pun tertawa dan
berkata, 'semoga temanmu mzmitiki sesuatu yang rebih utamn di sisi
Allah daripada kerajaan sulaiman. sesungguhnya Allah tidak mengatus
seorang na.bi kecuali Dia mengabulkan doanya. Lalu di antara mereka

adayang mengambil dunia dengannya, maka Ailah memberikannya. Ada
pula yang berdoa atas kaumnya ketika nureka durhaka sehingga mereka

dibinasakan dengan doa tersebut. Dan sesungguhnya Allah mtmberihu
satu doa yang aku simpan untuk umatku di sisi ruhanku sebagai syafaat
pada Hari Kiamat.i'

Saya berpendapat bahwa sanadnya sangat ghartb, hingga status
hadits ini menjadi gharib.

Riwayat dari Amirul Mu'minin 'Utsm6n bin ';;
Al-Hflfizh AbO Ya'lA berkata, "Ishffq meriwayatkan kepada kami dari

Ahmad bin Y0nus dari Anbasah bin Abdurrahmdn bin Anbasah

al-Qurasyi dari AllAq bin Abff Muslim dari AbAn bin'Utsmfln dari
'UtsmAn bahwa Rasulullah ShallailAhu i{laihi wa Sallam bersabda,

'Tiga golongan yang memberi syafaat pada Hari KiamaL yitu para

nabi, ulamo, dan para syuhadA' ."'

Al-Bazzir berkata, 'Abdu al-W0hid bin Ghiy0ts meriwayatkan

kepada kami dari Anbasah bin AbdurrahmAn dari AllAq bin AbCr

Muslim dari Abdu al-Malik dari AbAn dari 'Utsmin dari Nabi

Shallnllihu i4laihi zaa Sallam bahwa beliau bersabda, 'Orang yang

pertam.a mtmberi syafaat adalah para nabi, kemudian para syuhadA',

dan orang-orang mukmin."'

Al-Bazzdr mengatakan bahwa Anbasah ini lemah dalam hadits,

sementara Abdu al-Malik bin AllAq tidak kita ketahui riwayat

darinya selain dari Anbasah.

Riwayat dari Amirul Mu'minin 'Ali bin Abi Thalib

Ab0 Bakar al-Bazzdr berkata, "Muhammad bin Zaid al-Madiri
meriwayatkan kepada kami dari Amrfi bin 'Ashim dari Harb bin

Syuraih al-Bazzir, ia berkata, Aku berkata kepada AbO Ja'far

bin Ali, Apakah menurutmu syafaat ini, yang dibicarakan oleh

penduduk Irak adalah benarP' Ia berkata, 'Syafaat yang mana?'

Aku berkata, 'Syafaat Muhammad Shall.allfrhu Alnihi wa Sallam.;

Ia berkata, 'Benar. Demi Allah, demi Allah. Pamanku mengatakan

kepadaku dari Muhammad bin Ali ibnul-Hanifah dari Ali bahwa

Rasulullah ShallailAhu i{laihi ua Sallam bersabda, 'Aku mzmberi

ryafaat untuk umatku hingga Tuhanku Tang Mahamulia kgt
Mahaagung memanggilku dan berkata, l4pakah engkau sendng zaahai
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Muhammad?' Aku pun berkata, 'Tuhan...,

ia mengatakan, "Kami tidak mengetahui

selain dengan sanad ini."

aku senang."" Kemudian

hadits ini diriwayatkan

Riwayat dari 'Auf bin M6lik

Ibnu AbO ad-Dunyd berkata, 'Khalid bin KhadAsy dan Khalaf

bin HamAm meriwayatkan kepada kami dari Abfi AwAnah dari

Qatndah dari AbCr al-Malih dari Auf bin MAlik al-Asyja'i bahwa

Rasulullah ShallailAhu i4laihi wa Sallam bersabda, 'Tadi malam

aku didatangi utusan dari Tuhanku. Maka ia memberiku piliha4

antara separuh umatku masuh surga ataukah syafaat. Aku pun memilih

ryafaat.'Mereka berkata, 'Wahai Rasulullah, kami berdoa semoga

Allah tetap bersama Anda apabila engkau jadikan kami sebagai

orang yang berhak mendapat syafaatmu.' Rasulullah bersabda,

'Sesungguhnya aku bersaksi dengan orang yang hadir bahuta syafaatku

adalnh untuk orang yang tidak m.enyekutukan Allah dengan sesuaht,

dari umatku."'

Diriwayatkan oleh Ya'qtrb bin SufyAn dari Yahyfl bin Shdlih al-

WahAdhi dari Ja'far bin Ghtnim dari Muslim bin Ghinim dari Ma'ad

bin Abdu Kalil dari Auf bin Malik bahwa Rasulullah ShallailAhu

i4laihi wa Sallam bersabda, "Jibrtl Alaihissaldm mendatangiku dari

Rabbku. Sesungguhnya Dia memberiku pilihan antara dua hal. Setengah

dari umatku masuk surga atau slafaat.Maka aku memilih ryafaati'

Diriwayatkan oleh al-Baihaqi dari al-HAkim dari al-Asham bin

Bahar bin Nashr dari Bisyar bin Bakar dari lbnu JAbir dari Sulaim

bin 'Amir, 'Aku mendengar Auf bin Malik berkata, 'Maka ia

menyebutkan sebuah hadits yang di sana terdapat cerita."'

Diriwayatkan oleh HimAd bin Zaid dari Ay0b dari Abir QalAbah

yang mengembalikan hadits kepada Auf bin MaUk.

l'
I
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Riwayat dari Ka'ab bin 'Ujzah

lmam al-Baihaqi berkata, "Muhammad bin Mosi ibnul-F-adhal

meriwayatkan kepada kami dari Muhammad bin Abdullth ash-

Shafhr dari Ja'far bin Abu 'Utsman ath-ThayAlisi dari Muhammad

bin Bakir dari Anbasah bin Abdu al-wihid dari wflshil hamba

sahaya Ayyinah dari Abo Abdurrahmin dari asy-Sya'bi dari Ka'ab

bin 'Ujazah, ia mengatakan, Aku berkata, 'Wahai Rasulullah,

syafaat, syafaat.' Maka beliau berkata, 'syafaatku untuk orang'orang

yang berdosa besar dari umatku.""

Riwayat dari Abfi Bakar ash-Shiddiq

Imim Ahmad berkata, "Ibrflhim bin Ishflq ath-Thiliqini

meriwayatkan kepada kami dari an-Nadhar bin Syamil al-MAzini

dari Abo Na'flmah dari Abo Hanidah al-Bara' bin Naufal dari

walan al-'Adawi dari Hudzaifah dari Ab0 Bakar ash-shiddiq

ra., ia berkata, 'Rasulullah memasuki waktu pagi pada suatu hari

maka beliau pun mendirikan shalat kemudian duduk hingga ketika

masuk waktu Dhuha Rasulullah tertawa. Kemudian beliau duduk

di tempatnya sampai shalat pertama, Ashar dan Maghrib yang

sepanjang itu. Rasulutlah tidak berbicara sampai shalat'Isya'yang

terakhir. Kemudian beliau berdiri menuju ke keluarganya'

Orang-orang pun berkata kepadaku, 'Tidakkah engkau bertanya

kepada Rasulullah apa yang terjadi padanya sehingga berbuat

demikian hari ini, yang beliau tidak pernah melakukannya sama

sekali?' Maka aku pun bertanya kepadanya. Rasulullah pun

bersabda, 'sebaik-baik penazaaran yang ada dari perkara dunia

d.an perhara akhirat. Maka orang-orang terdahulu dan yang terakhir

berkumpul di satu dataran. Orang-orang pun sangat tersiksa karenanya.

i
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Mereka pun mendatangi Adam. sementara keringat nyaris membelenggu K,
mereka. Lalu mereka berkata, 'Wahai Adam, engkau adalah *'O 
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manusia. Allah telah memilihmu maka mintakanlah ryafaat untuk kami

kepada Tuhanmu.' Adam berkata, j4ku telah mtnghadapi seperti yng
kalian hadapi maka pergilah kalian kepada ayah kalian setelah ayah

k ali aa N trh 14 laihi s s ahm"

b* Jt;3 bltlt* +etit 
75r,

€rcx*Uii J?

'Sesungguhnya Allah tclah memilih

dan keluarga 'Imran mebbihi segala

mnsing)." (9S. Ali'Imrf,n [s]: ss)

Adan\ Nult keluarga lbrAhtm

umat (di masa mereka masing-

Mereka pun berangkatmenemui NAh dan berkata,'Berilah kami syafaat

kepada Tuhanmq sesungguhnya Allah telah memilihmu dan telah

menjawab doamu sehingga tidak membiarkan seorang pun di antara

orang-orang kafir tinggal di atas burni.' Maka Nfih berkata, Aku tidak

memiliki apa yang kalian inginkan. Pergilah kalian kepada lbrLh?m

yng Allah menjadikannya sebagai Khaltl.'

Mereka pergi kepada lbrLhfu dan Ibrdhim berkata,14ku tidak memiliki

apa yng kalian inginkan. Akan tetapi, pergilah kalian kepada MtrsA

sesungguhnya Allah telah benar-benar berbicara dengannya.' Maka

Mtrst berkatq Aku tidak memiliki apa yang kalian inginkan. Akan

tetapi, pergitah kalian kepada 'isA puba Maryam. Sesungguhnya ia

menyembuhkan orang yang bisu dan penyakit lepra serta menghidupkan

orang mati."isd berkata, Aku tidak memiliki apa yang kalian inginkan.

Akan tetapi, pergilah kalian kepada tuan anak Adam. Sesungguhnya ia

adalah orang lang pertam.a dibangkitkan dari perut bumi pada Hari
Kiamat. Pergilah kalian kepada Muhammad agar memberi kalian

syafaat kepada Tuhan kalian.'

Mereka pergi dan datang kepadaku. Lalu ahu meminta izin kepada

Tuhanku. Jibrtl m.endatangi Tuhannya dan Allah Ta'dla berfirmary

Rahasia Akhirat

'Izinkan ia dan berilah ia kabar gembira akan surga.' Maka Jibrtl pergi

kepadaku dan aku pun tunduk dan bersujud seperti selama satu Jum'at.

Maka Allah berkata,lLngkatlah kepalamu, uahai Muhamm.ad! Katakan

dan didengarkary mintalah syafaat dan engkau diberi syafaat.'

Aku mengangkat kepalaku. Maka manakala aku mzlihat Tuhanku", aku

pun tunduk dan bersujud seperti selama satu Jum'at lagi. Maka Allah

berkato" l4ngkatlah kepalamu! Katakan dan didengarkaq mintalah

slafaat dan engkau diberi syafaat.' Kemudian aku pergi untuk tunduk

dan bersujud, maka Jibril mtngambilku dengan hedua lengannya. Dan

Allah membukahan untukkua doa, sesuatu yang belum pernah Allah buka

kepada manusia mana pun.

Ahu berkata, 'Wahai Rabbku, Enghau telah menciptakan aku sebagai

tuan anak Adam dan aku tidak bangga. Orang pertama yang perut bumi

terbuka untuknya dan aku tidak bangga.'

Hingga aku telah hembali ke al-Haudh yng lebarnya melebihi jarak

antara Sana'a dan Ailah. Kemudian dikatakaq 'Panggillah para nabi!'

Dan datanglah aku dan bersamaku sekelompok oranglang banyak. Ada

seorang nabi yang bersamanya lima atau enattl orang dan ada pula

seorang nabi yang tidak ada satu orang Pun lang bersamanya. Kemudian

dikatakan, 'Panggilah para Shiddtq?n.' Maka mereka memberi ry&at.
Kernudian dikatakan, 'Datangkanlah para syuhadd!' Maka mereka

memberi syafaat kepada yang mereka kehendaki.

Manakala para syuhadL' telah rnelakukan itu Allah berkata, Aku

adalah Tang Paling Penyayang di antara orang-orangyangperyayang.

Masuklah ke surga-Ku siapa yang tidak menlekutukan Aku dengan

sesuatu pun.' Maka mereka pun masuk surga dan kemudian Allah

berkata, 'Lihatlah ke neraka! Apakah kalian mendapati seseorang yang

pernah m.elakukan satu kebaikan saja?' Mereka mendapati seseorang

dalam. neraka, lalu dikatakan kepadanya, Apakah engkau pernah

melakukan satu kebaikan saja?' Ia berkata, 'Tidak. Akan tetapi, aku

dahulu memaaJkan orang-orang dalam jual-beli.' Maka Allah berkata,

875
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' MaaJkanlah hamba-Ku sebagaimana maafnj,a kepada hamba-hamba-

Ku.'

Kemudian mereka mengeluarkan seseorang dari neraka dan dikatakan

kepadanya Apakah engkau pernah berbuat satu kebaikan saja?' Ia

berkata, 'Tidak. Akan tetapi, aku dahulu menyuruh anakku apabila

aku telah mati supaya ia membakarku dtngan api dan menggilingku

whingga aku menjadi seperti bubuk celak. Maka mereka pergi dtngan

mzmbawaku ke laut dan membiarkan aku di udara. Dan demi Allah

itu tidak berarti apa-apa terhadap Tuhan semesta alam.' Maka Allah

berkata. 'Mengapa engkau melakukan itu?' Ia berkata" 'Karena takut

dari-Mu.' Lalu Allah berkata, 'Lihatlah kepada satu kerajaan lang
paling agung. Sesungguhnya engkau mem.punyai yang seperti itu dan

sepuluhyang seperti itu.' Ia berkata, 'Tidahkah Engkau mengejekku dan

Engkau adalah sang Raja?' Rasulullah Shallalldhu i4laihi wa Sallam

bersabda, 'Itulah yang mtmbuat aku tertazaa saat dhuha tadi.'"

Dan telah kita bicarakan mengenai hadits ini dalam akhir Musnad

ash-Shiddiq.

Riwayat dari Abi Sa'id al-Khudri

Imim Ahmad berkata, "Ismf il bin Ibrflhim meriwayatkan kepada

kami dari Muhammad bin Ishiq dari Abdullih ibnul-Mughirah

bin Mu'aiqib dari Sulaimdn bin Amr0 bin Abdu al-'Utuwflri."

lmdm Ahmad berkata dan ia adalah Abff al-Haitsam, "Laits

meriwayatkan kepadaku dan ia berada di rumah Ab0 Sa'id al-

Khudri dan ia berkata, Aku mendengar bahwa Ab0 Sa'id mendengar

Rasulullah bersabda, 'Shirdth diletakkan di antara dua tepijahdnarn.

Di atas terdapat duri seperti duri Sa'ddn. Kemudian manusia disuruh

melintasinla. Barangsiapa selamat darinya ia adalah orang jang

) W"S tertahan akan terlem.!>ar ke neraka.
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Apabila Allah telah selesai memutuskan perkara di antara hamba-

hamb a-Ny a, orang- oran{! mukmin k e hilangan orang-orang yng dahulu

bersama ntereha di dunia. Maka mereka berkata, 'Wahai Tuhan kami,

beberapa orang dari hamba-hamba-Mu, dahulu mereka bersama kami

di dunia. Mereka shalat sama seperti shalat kami, menunaikan zakat

sama seperti zakat kami, berpuasa sanla seperti puasa kami, berhaji

sama seperti haji kami, dan mereka berperang sama seperti perang kami.

Mengapa kami tidak melihat mereka?' Maka Allah berkata, 'Pergilah

kalian ke neraka. Maka siapa yang kalian dapati di sana dari merekq

keluarkan ia!'

Maka orang-orang mukmin mendapati orang-orang itu telah terbakar

dengan api sesuai dengan amal perbuatan. Dari mereka ada yang

terkena sampai kedua mata kakinyq ada yang terbakar sampai setengah

dari betisnya, ada yang terkena api sampai payudarany4 dan ada yang

terkena api sampai kherny4 sementara utajah-zaajah mereka tidak

tenggelam ke dalam api. Orang-orang mukmin mtminta supaya nureka

dikeluarkan dan kemudian mzkmpar mzreka ke Air Kehidupan.'

Dikatakary 'Wahai Rasulullal4 apakah air kehidupan itu?' Rasulullah

berkata, 'Untuk mandi penduduk surga. Maka mtreka tumbuh seperti

tumbuhnya tumbuhan di sautah.' Dan beliau pernah berkata, 'Tumbuh

seperti tumbuhan di parit kecil. Kemudian para nabi mtmberi syafaat

kepada setiap orang yang dulu pernah bersaksi bahzpa tiada Tuhan selain

Allah secara tulus dan mereka mengeluarkannja dari neraka. Kemudian

Allah datang dengan rahmat-N1a kepada orang lang ada di dalamnya

dan tidak meninggalkan seorang pun di sana yang di hatinya terdapat

iman seberat atom" kecuali Allah mengeluarkannla dari sana."'

Hanya Ahmad yang meriwayatkannya. Ibnu Ab0 ad-Dunyi

meriwayatkannya dari hadits IshAq dan ia mengatakan bahwa

Shirdth diletakkan di antara tepi jahanam. Muhammad berkata,
" Aku tidak mengetahuinya kecuali ia setajarn pedang", dan nunyebutkan

kelanjutan hadits sampai akhir.
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Imtm Ahmad berkata, "lbnu Abff Adi meriwayatkan kepada kami

dari Sulaimin 
-yaitu 

at-Taimi- dari Abfi Nadhrah dari Ab0 Sa'id

bahwa Rasulullah Shallalhhu Alaihi zua Sallambersabda, 'Penghuni

neraka yang numang mzreka adalah penduduk aslinya, mzreka tidak

mati dan tidak hidup. Sementara orang-orang yang dikehendaki oleh

Allah untuk diberi rahmat maka Allah mtmatikan mereka dalam neraka.

Kemudian para pemberi syafaat mznemukan mereka. Maka seorang laki-

laki mcngambil sekelompok orang dan menyebar mzreka (atau beliau

berkata"'Dan mzreka disebar di atas Sungai Malu (Nahru al-HayA'),

atau beliau mengataka4 'sungai Kehidupan (Nahru al-Haltilh)', atau

mrngataka4' sungai Hidup (N ahru al-H ay awLn)', atau mengatak an"

'sungai Surga (Nahru al-Jannah)). Maka m.ereka disebar sebagaimana

rnendnarn biji dalam tempat pembibitan' Rasulullah Shallail,Ahu

:4laihi wa Sallam bersabda, 'seperti yng kalian lihat sebuah pohon

yang m.enjadi hijau kemudian mznjadi kuning.' Atau beliau berkatq

'Kuntng kemudian mznjadi hijau! Maka sebagian dari para sahabat

mengatakan bahwa seolah-olah Rasulullah sedang berada di

pedesaan."

Imim Ahmad berkata, "[smA'il meriwayatkan kepada kami dari

lsmA'il bin Sa'id b\nZaid dari Ab0 Nadhrah dari Ab0 Sa'id bahwa

Rasulullah Shallalldhu Hlaihi zaa Sallam bersabda, 'Sedangkan

penghuni neraka yang mereka mzmang penduduk aslinla maka mereka

tidak m"ati di dalamnya dan tidak pula hidup. Akan tetapi, orang-orang

(atau sebagaimana beliau berkata, 'Tang m.ereka nundapat neraka

karena dosa-dosa mereka, atau ia berkata, 'Dengan kesalahan-kesalahan

mtreka), maka Allah mzmatikan m.ereka satu kali kematian sehingga

apabila mtreka telah mcnjadi arang, Allah mengizinkan syafaat.

Maka mrreka didatangkan dalam kesatuan-kesatuan dan disebar di

atas sungai-sungai surga. Maka dikatakary 'Wahai penghuni surga,

siramlah mereka....' Mereka pun tumbuh sebagaimana tumbuhnya

biji yang berada di pembibitan.' Maka seorang laki-laki dari suatu

kaum mengatakan bahwa saat itu seolah-olah Rasulullah baru saja

il
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datang dari pedesaan." Sanadnya shahih di atas syarat Shahihain

dan keduanya tidak mengeluarkannya dari arah ini.

Imim Ahmad berkata, "Yahyfl bin Sa'id dari'UtsmAn bin Ghiyits

dari AbCr Nadhrah dari Ab0 Sa'id al-Khudri, ia berkata, 'Orang-

orang ditempatkan di atas jembatan jahanam, yang di atasnya

terdapat duri serta pengait-pengait serta pengambil-pengambil

yang akan mengambil manusia. Dia berkata, 'Maka manusia lewat

di atasnya seperti cahaya dan lainnya seperti angin, yang lain

seperti kuda jantan yang berlari, yang lainnya berjalan dengan

marangkak. Sementara para penghuni neraka mereka tidak mati

dan tidak pula hidup. Sedangkan orang-orang yang disiksa karena

dosa-dosa mereka, mereka terbakar sehingga mereka menjadi

arang. Kemudian Allah mengizinkan syafaat dan mereka Pun

diambil dengan sekelompok-sekelompok dan dilemparkan di atas

sungai lalu mereka pun tumbuh sebagaimana tumbuhnya biji dalam

wadah pemibibitan.'

Ia berkata, 'Rasulullah Shallalhhu i4laihi ua Sallam bersabda,

'Apakah kalian pernah melihat pencelup-pencelup? Dan di atas

ShirAth turdapat tiga pohon. Maka seorang laki-laki dikeluarkan dari

neraka dan ia berada di tebingnya. Lalu ia berkata, 'Wahai AilAh,

palingkanlah wajahku darinya.' Maka Alldh berkata, 'Demi janjimu

dan tanggunganrnu, engkau tidak akan memintaku selain itu.' Maka ia

melihat ke pohon dan kemudian berkatq'Wahai Alldl4 dekatkanlan aku

dengan pohon ini agar aku dapat berteduh dengan bayangannya dan

makan buahnya.' Allah pun berkata, 'Demi janjmu dan tanggunganmu,

engkau tidak meminta selain itu.' Maka ia melihat pohon yang lain itang
lebih bagus darinla, lalu berkata, 'Wahai AilAh pindahkan aku ke pohon

yng ini agar aku berteduh di bajtangannya dan makan buahnya.' Allah

pun berkata, 'Demi janjimu dan tanggunganm.u, engkau tidak meminta

selain dari itu.' Laki-laki itu pun melihat pohon yang ketiga dan berhata,

'Wahai Tuhan. . . pindahkan aku ke pohon lang ini agar aku berteduh di
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balangannjta dan makan buahnya.' Allah pun berkata, 'Demi janiimu

dan tanggungawrlu, enp;kau tidak meminta selain dari itu.' Maka ia

melihat orang-orang yang banyak dan mendengar suara-suara mereka,

ia pun berkata,'Wahai Alhh masukkan ahu ke surga'""

Ab0 Sa'id dan seorang laki-laki lain dari sahabat Rasulullah berkata,

"Kami berselisih maka salah satu dari keduanya berkata, 'Maka

ia masuk surga dan diberi dunia serta yang lainnya yang sama

sepertinya.' Sedangkan yang satu lagi berkata, 'Maka ia masuk

surga dan diberi sepuluh dari yang seperti itu."' Diriwayatkan oleh

an-NasAi dari hadits 'UtsmAn bin GhiyAts seperti itu'

Riwayat dari Abi Hurairah

Im6m Ahmad berkata, "sulaimin, yaitu lbnu DAwud meriwayatkan

kepada kami dari Isma'il dari Amrfi bin Sa'id dari Abir Hurairah,

ia berkata, Aku berkata kepada Nabi Shallalldhu Alaihi wa Sallarn,

.Siapakah orang yang paling bahagia dengan syafaat Anda pada

Hari Kiamat?' Rasulullah berkata,'Ahu telah menyangka zaahai Abfi

Hurairah, tidak ada yang bertanya kepadahu mengenai had?ts ini lebih

dulu rlaripada engkau, setelah aku melihat perhatianmu atas hadits.

Orang yang paling bahagia dengan syafaatku pada Hari Kiamat adalah

orang yang berkata, 'Tidah ada Tuhan selain Allah', dengan tulus dari

dalam dirinya!" Sanadnya shahih di atas syarat Shahihain dan

keduanya tidak meriwayatkan dari arah ini'

Imtm Ahmad berkata, 'Abff Mu'Awiyah dan Yahya bin 'Ubaid

meriwayatkan kepada kami dari al-Amasy dari Abo shalih dari Abo

Hurairah bahwa Rasulullah shallallahu )4laihi taa sallam bersabda,

'sesungguhnya Setiap nabi mem.punyai doa yang terhabul. Maka setiap

nabi menyegerakan doan3ta. Sesungguhnlta aku menyimpan doaku

sebagai syafaat bagi umatku. Dan ia adalah hadiah insya Allah untuk

y orang lang mati dan dia tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu.' Ia

il

berkatq' Taitu sy afaat! "

Imim Muslim meriwayatkannya dari hadits Ab0 Mu'Awiyah

Muhammad bin HAzim adh-Dharir dari al-Amasy.

ImAm Ahmad berkata, "H1syim dan al-Khazi'i yaitu AbO Salamah

meriwayatkan kepada kami dari Laits dari Yazid bin AbO Habib dari

S6lim binAbO Sdlim dariMu'Awiyah bin Mu'tab al-HadzalidariAbCr

Hurairah bahwa ia memperdengarkan kepada Mu'tab al-Hadzali,

Aku bertanya kepada Rasulullah Shallalhhu )4laihi wa Sallam,'Apa

jawaban Tuhan Anda mengenai syafaatP'Maka Rasulullah berkata,

'Demi Zat yang jiwa Muhammad berada dal.am genggam.an-Nya, aku

telah menyangka bahuta engkau adalah orang pertama dari umatku lang
bertanya kepadaku tentang itu. Setelah aku melihat perhatianmu akan

ilmu. Denti Zatyangjizua Muhammad berada dalam genggaman-Nya.

Ketika aku memikirkan tentang berhentinya mzreka di pintu surgq maka

yang terpenting bagiku adalah kesem.purnaan syafaatku. Dan syafaatku

bagi orang lang bersaksi bahnta tidak ada Tuhan selain Allah dengan

tulus. Hatinya membenarkan lidahnya dan lidahrya membenarkan

hatinya."'Hanya Ahmad yang meriwayatkan dari sisi ini.

ImAm Ahmad berkata, 'Aku belajar kepada Abdurrahmdn bin

Malik, ia meriwayatkan kepada kami dari Ish6q dari Mdlik dari

Abfi az-Zinffd dari al-Araj dari Ab0 Hurairah bahwa Rasulullah

Shallallhhu )4laihi wa Sallam bersabda, 'Setiup nabi mempunyai satu

doa yang mereka berdoa denganryta. Maka aku ingin menyimpan doaku

sebagai ryafaat bagi umatku di akhiraf."' IshAq mengatakan, "Maka

aku telah ingin menyimpannya."

Dan Imflm al-BukhAri telah meriwayatkan dari hadits Malik
seperti itu.

Imdm Muslim berkata, "Harmalah bin YahyA meriwayatkan

kepadaku dari Ibnu Wahab dari Y0nus dari Ibnu Syihdb

sesungguhnya Amr0 bin Abir SufyAn bin Ab0 Asid bin HAritsah
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ats-Tsaqafi memberitahukan kepadanya bahwa Abfi Hurairah

berkata kepada Ka'ab al-Ahbar bahwa Rasulullah thallallilhu i4laihi

wa Sallam bersabda, 'setiap nabi mempunyai satu doa yang mzreka

berdoa dengannya. Sedangkan ak4 aku ingin 
-insya 

Allah- untuk

mtnyimpan doaku sebagai ryafaat bagi umatku pada Hari Kiamat.'

Ka'ab berkata kepada Abfi Hurairah, 'Engkau mendengar ini dari

RasulullahP' Maka Ab0 Hurairah berkata,'lya."'Hanya Muslim

yang meriwayatkannya.

Imim Ahmad berkata, 'Abdu ar-Raziq meriwayatkan kepada

kami dari Ma'mar dari az-Zuhri dari al-Qflsim bin Muhammad

bahwa Ab0 Hurairah dan Ka'ab berkumpul. Maka Ab0 Hurairah

meriwayatkan kepada Ka'ab dari Rasulullah Shallalhhu l4laihi wa

Sallarndan Ka'ab meriwayatkan kepada AbCr Hurairah dari kitab-

kitab. Abfi Hurairah berkata bahwa Rasulullah Shallalhhu i4laihi

zaa Sallam bersabda, 'setiap nabi mzmpunyai doa yang terkabul. Dan

aku mznyim.pan doaku sebagai syafaat bagi um.atku pada Hari Kiamat."'

Hanya Ahmad yang meriwayatkannya dan sanadnya shahih di atas

syarat keduanya dan pemilik-pemilik Kutub as-Sittah tidak ada

yang meriwayatkan dari arah ini.

ImXm Ahmad berkata, "Yahyfl meriwayatkan dari Syu'bah dan

Muhammad bin Ja'far dari Syu'bah dari Muhammad bin ZiyAd dari

AbO Hurairah. Ghandar berkata dalam haditsnya, Aku mendengar

Ab0 Hurairah meriwayatkan dari Rasulullah ShallailAhu i4laihi zla

Sallam, beliau bersabda, 'sesungguhryta setiap nabi mtmpunyai doa

yang dia berdoa dzngannya. Dan aku ingin menyimpan doaku insya

Allah sebagai syafaat untuk umatku pada Hari Kiamat."' lbnu Ja'far

mengatakan, "Dalam umatku." Diriwayatkan oleh Muslim dari

hadits Syu'bah seperti itu.

Imdm Ahmad berkata,'Abdu ar-RazAq meriwayatkan kepada kami

dari Ma'mar dari HamAm bin Munabbih dari Ab0 Hurairah bahwa

Rasulullah ShallallAhu i4laihi ua Sallam bersabda, 'Setiap nabi

memPurytai doa terkabul baginya. Maka aku ingin insya Allah untuk

menyimpan doaku sebagai syafaat bagi umntku pada Hari Kiamat."'

Sanad ini shahih di atas syarat keduanya dan mereka tidak

mengeluarkannya.

ImAm Muslim berkata, "Qutaibah bin Sa'td meriwayatkan kepada

kami dari Jarir dari 'lmArah dan ia adalah Ibnu al-Qa'qfl' dari Abu

Zur'ah dari Abfi Hurairah bahwa Rasulullah Shallalhhu i{kihi
uta Sallam bersabda, 'Setiap nabi m.enpunyai doa yang tzrkabul yang

apabila mmeka berdoa dtngannya maka Allah mzngabulkan untuknya

dan mzmberinya. Dan aku menyimpan doaku sebagai syafaat bagi

umatku pada Hari Kiamat-"' Hanya Muslim yang meriwayatkan.

lmAm Ahmad berkata, "Ibrflhim bin AbO al-'Abbfls meriwayatkan

kepada kami dari Ab0 Uwais dari az-Zuhri dari Ab0 Salamah bin

Abdurrahmin dari AbO Hurairah bahwa Rasulullah Shallalldhu

i4laihi zaa Sallam bersabda, 'Setiap nabi mtmpunyai doa dan aku ingin

-jika Allah menghendaki- untuk mtnjtimpan doaku sampai Hari
Kiamat sebagai syafaat bagi um.atku."' [a juga sendirian dari arah ini
dan diriwayatkan oleh Abdu ar-Raziq dari Ma'mar dari az-Zuhri.

ImAm al-BukhAri juga meriwayatkan dari hadits Syu'aib bin AbCr

Hamzah, dan ImAm Muslim dari jalan Malik dan keduanya dari
az-Zuhri, seperti itu.

lmim Ahmad berkata, "Muhammad bin 'Ubaid meriwayatkan

kepada kami dari DAwud al-Awadi dari ayahnya dari Ab0 Hurairah
dari Rasulullah ShallailAhu i4laihi wa Sallam mengenai firman
Allah Ta'dln,'Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tenpat

yang terpuji (QS. al-Isrn' Itz]: 7s).' Beliau mengatakan,'Ia adalah

tempat dimana aku memberikan syafaat bagi umatku di sana."'

Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi dari AbO Karib dari Waki' dari

DAwud dan ia mengatakan hasan.

ImAm Ahmad berkata, 'Hajjaj meriwayatkan kepada kami dari lbnu
Jarij dari al-'AlA' bin AbdurrahmAn bin Ya'qfrb dari AbO DArah,
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pelayan 'Utsmfln, ia mengatakan, 'sesungguhnya kami berada di

Baqi' bersama AbCr Hurairah, ketika kami mendengar ia berkata,

Aku adalah orang yang paling tahu tentang syafaat Muhammad

Shaltalldhu Alaihi wa Sallaru pada Hari Kiamat.' Maka orang-

orang mencari tahu kepadanya dan mereka berkata, 'Semoga Allah

merahmatimu.' Abir Hurairah mengatakan bahwa Rasulullah

ShallallAhu iLlaihi zpa Sallam bersabda, 'Ta Allah ampunilah setiap

hamba yang muslim" menemuimu dalam keadaan beriman kepadakq

dan tidak menjtekutukan Engkau."' lmflm Ahmad sendirian dari arah

ini.

Riwayat dari Ummu Habibah

Imim al-Baihaqi berkata, "Abfi ZakariyA YahyA bin lbrAhim al-

Muzakki meriwayatkan dari Ab0 Diwud al-Husain Ahmad bin

'Utsmdn bin Yahyi al-Adami dari Abdu al-Karim ibnul-Haitsam

dari Syu'aib dari az-Zuhri dari Anas dari Ummu Habibah dari

Rasulullah Shallallilhu :4laihi wa Sallam, sesungguhnya beliau

bersabda, 'Aku diperlihathan apa yng akan ditemui oleh umatkku

setelahkq yaitu pertumpahan darah dari sebagian satu terhadap sebagian

yang lain dan itu telah ada dari Allah sebagaimana telah terjadi pada

umat-umat sebelum mzreka. Maka aku meminta kepada-Njta agar

memperlihatkan kepadaku syafaat dan Dia melakukannya."' Al-Baihaqi

mengatakan bahwa sanad ini shahih.

Penjelasan di Seputar Syafaat bagi Keluarga

Telah di sebutkan di depan, hadits Ab0 Hurairah dari Amiru al-

Mu'mirrin 'UtsmAn bin Affin ra. dari Nabi Shallalhhu Alaihi ua

Sallambahwa beliau bersabda, " Tang pertama m.emberi syafaat adalah

\
*

Rahasia Akhirat

Al-Bazzdr dan Ibnu Mtjah meriwayatkan dan Tafazhnya, "Tiga

golongan yang rnemberi syafhat pada Hari Kiamat, yaitu para nabi

kemudian ulama dan kemudian para syuhadA'."

Sementara yang diriwayatkan oleh al-Qurthubi dalam at-Tadzkirah

dari jalan Abir AmrCr as-SimAk dari YahyA bin Ja'far tbnuz-Zabarqdn

dari Ali bin'Ashim dari Khdlid al-KhazA'i dari Salamah bin Kahil

dari ayahnya dari Lbi az-Za' rd' bahwa Ibnu Mas'Crd berkata, "Nabi

kalian ShallailAhu Alaihi uta Sallam,memberi syafaat keempat; Jibril,

kemudian IbrAhim, kernudian MOsA, kemudian'isA, kemudian Nabi

kalian, kemudian para malaikat, kemudian para ash-Shiddiq0n dan

kemudian para syuhadfl."

AbO DAwud ath-ThayAlisi meriwayatkan dari YahyA bin Salamah

bin Kahil dari ayahnya seperti itu dan AbO DAwud menambahkan

dalam riwayatnya, "Dan tidak ada orang yang memberi syafaat

lebih besar daripadanya. Dan ia adalah tempat yang terpuji yang

Allah katakan dalam firman-Nya, 'Mudah-mudahan Tuhanmu

mengangkat hanru ke tempatyng terpuji (QS. al-Isri' Itz]: 79)."' Ini

merupakan hadits sangat ghartb dan Yahyi bin Salamah bin Kahil

adalah lemah.

Dalam Shahih dari hadits Atha' bin YasAr dari AbO Sa'id, marfO',

'Apabila orang-orang mukmin telah selesai melintasi Shirdth dan

mereka telah mengetahui bahwa mereka telah selamat, maka kalian

adalah orang yang paling getol dalam meminta hak kepada Tuhan

mereka setelah jelas atas mereka, akan saudara-saudara mereka

yang ada dalam neraka. Mereka berkata, 'Wahai Tuhan kanri,

saudara-saudara kami dahulu shalat bersama kami, puasa bersanra

kami, berhaji bersama kami, dan berperang bersama kami.' Maka

dikatakan, 'Pergilah kalian dan apabila kalian mendapati orat)g

yang di dalam hatinya terdapat seberat atom dari keimanan maka

keluarkan ia dari neraka.' (Kemudian ia mengatakan setengah

berat dari atorn, kemudian seberat atom, 'Maka keluarkan ia dari

neraka!"')
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Abir Sa'id berkata, "Bacalah jika kalian mau,

'Sesungguhnya Allah tidak menganiaya seseorang zualaupun

sebesar zarah. Jika ada kebajikan sebesar zaral4 niscaya Allah akan

melipatgandakan dan memberikan dari sisi-Nya pahala yang besar.'

(QS. an-Nisfl' [+]: +o)

Maka Allah berkata, 'Para rualaikat memberi syafaat dan para nabi

memberi Vafaat, juga orang-orang muhmin. Tidak ada yang tersisa

kecuali Tang Maha Pengasih Tang Paltng Pengasih.' Maka Dia
mengenggam dengan sekali genggaman dari dalam neraka dan

mengeluarkan dari sana segolongan orang yang belum pernah

melakukan kebaikan sama sekali dan telah kembali menjadi abu.

Maka Allah melemparkan mereka ke dalam sungai di ambang

surga, yang disebut Sungai Kehidupan (Nahru al-Haltih), lalu
mereka keluar seperti mutiara. Di leher mereka terdapat stempel

yang para penduduk surga mengenali mereka dengannya. Maka
mereka adalah 'IQA^uilah (Orang-orang yang dibebaskan oleh

Allah).

Allah memasukkan mereka ke surga bukan dari amalan yang telah
mereka kerjakan, bukan juga karena kebaikan yang telah mereka

persembahkan. Kemudian Allah berkata, 'Masuklah kalian ke surga,

dan apa yang kalian lihat maka itulah milik kaliaa.' Mereka pun
berkata, 'Wahai Tuhan kami, lalu apakah yang lebih baik daripada

ini? Engkau telah memberi kami sesuatu yang belum pernah

Engkau berikan kepada satu orang pun di alam semesta.' Maka
dikatakan kepada mereka, 'Aku mem.puryai jtang lebih baik daripada

itu.' Mereka berkata, 'Wahai Tuhan kami, apa yang lebih baik

{|' Jq e. !
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Maka Aku tidak akandaripada ini?' Allah berkata,'Keridhaan-Ku.

maruh kepada kalian untuk selamanyal"

Tidak Ada Syafaat Atas Mereka yang
Suka Melaknat Sesama

Pada riwayat hadits dari IsmA'il bin RAfi' dari Muhammad bin Ka'ab

dari seorang laki-laki dari Ab0 Hurairah dari Nabi Shallallilhu

Alaihi wa Sallam setelah menyebutkan masuknya penduduk surga

ke surga, beliau bersabda, "Kemudian ahu berkata, 'Wahai Tuhan,

slafoatilah aku bagi orang jang masuk neraka dari umatku.' Maka

Allah berkata, 'Iya. Keluarkan dari neraka orangyang dahulu di hatinya

terdapat seberat biji saui dari keimanary orang yang dahulu di hatinita

terdapat dua per tiga dinar, setengah dinar, sepertiga dinar, seperempat

dinar hingga sampai dua qirath. Keluarkan orang lang tidak pernah

berbuat kebaikan sama sekali.'

Kemudian diizinkan ryafaat maka tidak ada satu pun kecuali dislafaati,

kecuali Allah. Karena Dia tidak disyafaati, hingga lblis pada hari itu

memanjangkan lehernla di neraka berharap supay ia diberi ryafaat

karena apa yang ia lihat dari rahmat Allah hingga tidak ada satu

orang pun kecuali disyafaati. Allah berkata, 'Tinggal Aku. Aku adalah

Tang Maha Penyalang.' Maka Allah mengehtarkan dari neraka orang

baryak yang tidak terhitung jumlahnya, hanya saja mereka seolah-olah

kayu yang terbakar Lalu m.ereka dilempar di atas sungai di pintu surga

l,ang disebut Sungai Kehidupan. Maka mereka pun tumbuh sebagaimana

byi jtang tumbuh dalam parit kecil."' Diriwayatkan oleh Ibnu AbO ad-

DunyA.

AI-HAfizh Ab0 Ya'lA telah berkata, 'AI-'AbbAs ibnul-Walid an-

Narasi meriwayatkan kepada kami dari Y0suf bin Khdlid dan

ia adalah as-Samani dari al-Amasy dari Anas sesungguhnya
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Rasulullah ShallailAhu i4laihi zaa Sallam bersabda, 'Penghuni neraka

dikumpulhan dalam keadaan berbaris-baris, kemudian orang-orang

mukmin melezttati mereka. Maka seorang dari penghuni neraka melihat

seorang laki-laki dari penduduk surga yang telah ia kenal di dunia. Maka

ia berkata, 'Wahaifulan, apakah engkau ingat dahulu engkau meminta

tolong kepadaku atas suatu keperluan begini?' Iajuga berkata, Apakah

engkau ingat hari dimana aku telah memberimu?' Seorang penduduk

surga itu berkata, Aku mengingatnya.' Lalu ia berkata begini dan begtni,

maka ingatlah orang mukmin dan mengenalinya lalu memintakan

syafaat kepada Tuhannya dan memberi sjtafaat kepadanya."' Ada

kelemahan dalam sanadnya.

Riwayat dari Anas

Ibnu MAjah berkata, "Muhammad bin AbdullAh bin Numair dan

Ali bin Muhammad meriwayatkan kepada kami dari al-Amasy

dari Yazid ar-Raqisyi dari Anas bin MAlik bahwa Rasulullah

Shallalldhu i4laihi uta Sallam bersabda, 'Orang-orang pada Hari
Kiamat dibariskan menjadi barisan-barisan. (Ibnu Numair berkata,

'Penduduk surga.') Maka seseorang dari penghuni neraka melezaati

seorang laki-laki dan berkata" 'Wahaifula4 apakah engkau ingat hari

dimana engkau meminta air kepadaku maka aku memberimu minum?'

Maka ia memberinya syafaaL Seseorang melintasi orang lain dan

berkata, ;4?akah engkau ingat hari dimana engkau mengutusku untuk

suatu keperluan begini dan begini maka ahu pergi untukmu?' Maka

ia memberinjta syafaat."' Diriwayatkan oleh ath-Thahflwi dengan

lafazh lain yang mendekati makna ini.

Abfi Bakar bin Ab0 ad-DunyA berkata,'Alt bin AbdullAh bin MfisA

meriwayatkan kepadaku dari Hafshin bin 'Umar dari Himdd bin

Salamah dari Tsibit dari al-Hasan bahwa Rasulullah Shallalldhu
j4laihi wa Sallam bersabda, 'Seorang lahi-laki dari penduduk surga

berkata pada Hari Kiamat, 'Wahai Tuhan, sesungguhnya fulan telah
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mtmberi aku minum sebuah minuman dari air dunia. Maka syafaatilah

aku untuknya.' Maka Allah berkata, 'Pergilah dan keluarkan ia dari

neraka.' Penduduk surga itu pun pergi dan mencari-cari di dalam

nerakq hingga mengeluarkan temannya dari neraka."' Hadits mursal

dari hadits-hadits mursal al-Hasan al-HisAn.

Syafaat Orang-orang Mukmin bagi
Keluarga Mereka

Sebagian orang menceritakan dari Kitab Zabir DAwud AlaihissalAm

bahwa di dalarnnya tertulis firman Allah Ta'dla, "Sesungguhnita

Aku berkata kepada hamba-hamba-Ku yang zuhud pada hari Kiamat

, 'Hamba-hamba-K4 sesungguhnya Aku tidak menjauhkan dunia dari

kalian karena kehinaan kalian bagi-Ku. Akan tetapi, Aku ingin supaya

halian mengambil bagian kalianyang banyak. Maka berbarislah kalian.

Barangsiapa yang kalian cintai di dunia atau telah memenuhi keperluan

kalian atau mengembalihan kepada kalian barang yang hilang atau

telah memberi kalian makan sesuap makanan demi mengharap wajah-

Ku dan m.encari keridhaaru-Ku, maka antbillah ia dengan tangannla

dan masukkan ke surg;a."'

ImAm at-Tirmidzi dan al-Baihaqi meriwayatkan dari jalan Malik

bin Mighwal dari Athiyyah dari Ab0 Sa'id bahwa Rasulullah

Shallalldhu Alaihi wa Sallam bersabda, " Sesunggthrya dari urnatku

ada orang-orang jtang salah satu dari mereka. m.emberi ryafaat bagi

sekelompok orang-orang, maha mereka masuk surga dengan syafaatnyu.

Ada seseorang lang memberi syafaat untuk sebuah suku sehingga mereka

masuk xtrga dengan syqfaatnya. Dan ada seseorang dari mereka yang

titemberi syqfaat bagi seseorang dan keluarganjta, maka mereka masuk

surga dengan sy afaatnl a."

ImAnr al-Bazzdr meriwayatkan dengan sanadnya dari Anas birr

Malik, marfO', "sesungguhnya seorang laki-laki memberi syalhat
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dua orang atau tiga orang." Dan ia meriwayatkan dari hadits

Sufydn ats-Tsauri dari Adam bin AIi dari Ibnu 'Umar, ia berkata

bahwa Rasulullah Ihallnlldhu Hlaihi zta Sallambersabda," Dikatakan

kep a da seorang laki-laki,' Bangunlah za ahai fulan dan berilah sy afaat !'
Maka ia berdiri dan mzmberi ryafaat bagi suatu kabilala keluarga, dan

untuk seseorang dan dua orang sesuai fungan amal perbuatannya."

Dan dari hadits al-Husain bin WAqid dari Ab0 Ghalib bahwa Abff

TsamAmah meriwayatkan kepadanya, ia berkata,'Aku mendengar

Rasulullah Shallalldhu Alaihi uta Sallam bersabda, 'Dengan syafaat

satu orang dari umatkq banyak orang dari orang-orang long celaka

masuk surga. Dan seseorang memberi ryafaat kepada keluarganya dan

ia m.emberi syafaat sesuai dengan amal perbuatannya."'

Diriwayatkan dari al-Hikim dari al-Asham dari al-Hasan bin

Makram dari Yazid bin Hir0n dari Jarir bin Abdurrahmfln atau

Abdullih bin Ab0 Maisarah dari Abff UmAmah, ia berkata, 'Aku

mendengar Rasulullah ShallailAhu :4laihi ua Sallam bersabda,
'Benar-benar akan masuk surga dengan syafaat seseorang lang bukan

seorang nabi, seperti al-Husain atau al-Hasan. Seperti Rabt'ah dan

Mudhar.' Kemudian seseorang berkata, 'Wahai Rasulullah, apakah

Rabi'ah dan Mudhar?' Rasulullah berkata, 'Sesungguhnya aku

berkata apolang aku katakan."'

ImAm Ahmad berkata, "Ismi'il bin tbrAhirn meriwayatkan

kepada kami dari Khalid al-HidzA' dari Abdullih bin Syaqiq, ia

mengatakan, Aku duduk pada sekelompok orang dan aku adalah

orang yang keempat di tliyA'. Maka seseorang dari mereka berkata,

Aku mendengar Rasulullah Shallallilhu )4laihi zaa Sallam bersabda,

'Orang-orang masuk surga drngan syafaat satu orang dari umatk4

lebih banyak dari Bant Tamtm.' Kami berkata, 'Selain Anda wahai

Rasulullah?' Beliau berkata, 'Selain aku." Lkupun berkata, 'Engkau

mendengarnya dari RasulullahP' Ia berkata,'Iya.' Maka setelah ia

berdiri, aku berkata, 'Siapa orang ini?' Orang-orang berkata,'Ibnu
AbO Jad'A'.'"

Kahasra AKnrrat

Kemudian diriwayatkan pula dari Ahmad dari Ghandar dari

Syu'bah dan dari Aflhn dari Wahab yang keduanya dari KhAlid al-

Hidz6', seperti itu.

Diriwayatkan dari Amr0 ibnus-SimAk dari Yahyfl bin Ja'far dari

Syabibah dari Jarir bin 'Utsmfrn dari AbdullAh bin Maisarah dan

Habib bin Adi ar-Rahabi dari Abt UmAmah bahwa Rasulullah

Shall.ailAhu Hlaihi wa Sallam bersabda, "Orang-orang masuk surga

karena rydaat dari seorang laki-laki dari umatku seperti salah satu

dari dua kampung, Rabt'ah dan Mudhar." Dikatakan, "Wahai

Rasulullah, apakah Rabi'ah dan Mudhar ituP" Rasulullah berkata,

"Sesungguhnya aku berkata apa yng aku katakan" Ia mengatakan,
"Para sahabat berpendapat bahwa laki-laki itu adalah 'UtsmAn bin

Aflhn ra."

Muhammad bin Yfrsuf al-FaryAbi berkata, "Sufyfln ats-Tsauri

meriwayatkan kepada kami dari Khefid al-Hidzfl' dari Abdullih bin

AbO Syaqiq al-'Uqaiii, ia berkata, Aku duduk bersama sekelompok

orang dari sahabat Rasululah Shallallilhu i{laihi wa Sallnm dan di

antara mereka adalah Abdullin bin Abfi al-Jad'A'. Maka ia berkata,

Aku mendengar Rasulullah ShallailAhu j4laihi wa Sallam bersabda,

'Benar-benar ahan mnsuk surga dengan sltafaat seorang laki-laki dari

umatk4 orang ldng banyak rnelebihi Bani Tam?rn.' Mereka berkata,

'Selain Anda wahai Rasulullah?' Rasululah berkata, 'Selain aku."'

Al-FaryAbi berkata, "Dikatakan bahwa ia adalah'Utsmin bin AfIhn

ra."

At-Tirmidzi, al-Baihaqt, lbnu M0jah dan lainnya meriwayatkan

dari berbagai jalan yang banyak dari Khalid al-HidzA' seperti itu.

I)an at-Tirmidzi mengatakan hasan shahih dan Abff al-Jad'a' tidak

mempunyai hadits selain itu.

Dan ia memiliki riwayat dari hadits Abfr Mu'Awiyah dari Diwud
bin Ab0 Hindun dari Abdulldh bin Qais al-Asadi dari al-HArits

uvt
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bin Qais bahwa Rasulullah shatlallahu i4laihi wa sallam bersabda,

"sesungguhnya ada seseorang dari umatku yang masuk surga

karena syafaatnya lebih banyak dari Mudhar. Dan sesungguhnya

dari umatku ada yang memenuhi neraka hingga menjadi salah satu

dari sudut-sudutnya."

Demikian pula yang diriwayatkan Ahmad dan lbnu MAjah bukan

dari arah Ddwud bin AbO Hindun.

Dalam lafazh punya Ahmad disebutkan ," Sesungguhrya dari umatku

ada orang yang memberi syafaat lebih banyak daripada Rabi'ah dan

Mud.har. Dan dari umatku ada yang memenuhi neraka hingga menjadi

salah satu sudut dari sudut-sudutnya."

Al-Baihaqi meriwayatkan dari hadits Abff Bakar bin Ayyasy dari

HisyAm dari al-Hasan, ia mengatakan bahwa Rasulullah Shallalldhu

l4taihi wa Sallam bersabda, "Masuk surga karena syafaat seseorang

dari umatku tebih banyak dari Rab?'ah dan Mudhar;'

Hisyfim berkata, "Hausyab meriwayatkan kepadaku dari al-Hasan

bahwa ia adalah Uwais al-Qarni."

Abir Bakar bin AyyAsy rnengatakan, 'Aku berkata kepada seorang

laki-laki dari kaumnya uwais dengan apa ia mencapai kedudukan

ini, maka ia berkata, Allah berikan keutamaan kepada siapa yang

Dia kehendaki."'

ImAm Ahmad berkata,'Affin meriwayatkan kepada karni dari Sa'id

b\n Zaid. dari SulaimAn al-'Ashri dari 'Uqbah bin ShahbAn dari

Abff Bakrah dari Rasulullah shallalldhu Alaihi wa sallam, beliau

mengatakan,'Manusia sampai di atas Shirdth pada Hari Kia'mat'

Kedua sisi jahanam pun bergoyng-goyang karena m.ereka sebagaimana

bergoyangnjta roda gilingan di dalam api. Maka Allah dengan ra.hmat-

Njta menyelamatkan siapa itang Dia kehendaki. Kemudian diizinkan

\ syqfaat untuk para malaikat, para nabi, dun para syuhadk' agar mereka

*1 ,rrb eri sttafaat. Maka mereka memberi syafaat dan mengeluarkan,
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memberi syafaat dan mengeluarkan.' Afihn menambahkan sekali

lagi, dan berkata, 'Dan mereka memberi sltafaat dan mengeluarkan

orang yang dahulu di dalam hatinya terdapat seberat biji sazui dari

keimanan."'

Al-Baihaqi berkata, 'Ab0 AbdullAh al-HAfizh dan Abir Sa'id bin

AmrCr meriwayatkan kepada kami dari Ab0 al-'Abbfls Muhammad

bin Ya'q0b dari al-Khadhar bin AbAn dari SayyAr dari Ja'far

yaitu Ibnu SulaimAn dari Ab0 ThalAl dari Anas bin MAlik bahwa

Rasulullah ShallallAhu j4laihi zua Sallam menyampaikan kepada

kami, 'Dua orang laki-laki melintasi padang pasir. Tang satu adalah

seorang ahli ibadah dan yang seorang lagi adalah ordng yang dungu.

Dan bersama orang lang dungu ada kantong hulit yang di dalamnya

terdapat air Sementara si ahli ibadah tidak membawa air dan ia pun

haus lalu berkata, 'Wahai fulan, berilah aku air' Ia dalam keadaan

sekarat. Maka si dungu berkata, 'Memang aku ada kantong air, tetapi

kita berada di gurun pasir. Jika aku memberimu ruinum, aku pasti

binasa.'

Kemudian mereka kembali berjalan dan si ahli ibadah sudah sangat

kehausary ia pun berkata, 'Wahai fulan, berilah aku minurn.' Dan ia

sedang sekarat. Si dungu pun berkata, 'Memang aku ada kantong air,

tetapi kita berada di gurun pasir. Maka jika aku memberimu minum,

aku akan binasa.'

Keduanya kembali berjalan dan kemudian si ahli ibadah jatuh dan

berkata,'Wahaifulary berilah aku ruinum.' Dan ia sedang sekarat. Si

dungu pun berkata, 'Demi Allah apabila hamba shalih ini meninggal

dengan sia-sia maka ia tidak akan mempedulikan aku di sisi Allah sama

sekali.' Maka ia memercikkan air kepadanya dan memberinya minum.

Lalu keduanya hembali melintasi gurun pasir dan telah melewatinya.

Maka keduanya berdiri untuk dihisab pada Hari Kiamat- Lalu

diperintahkan atas si ahli ibadah ke surga dan diperintahkan untuk si

dungu ke neraka. Maka si dungu mengenali si ahli ibadah dan sedangkan
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si ahti ibadah tidak m.engenali si dungu. Maka ia pun memanggilnya,

'W'ahaifula4 aku adalah orang )ang lebih mementingkan dirimu atas

diriku di hari gurun pasir dan aku telah diperintahkan ke neraka. Maka

berilah aku syafaat kepada Rabbmu.' Si ahli ibadah lalu berkata, 'Wahai

AUAL, hadiahkanlah ia'untukku pada hari ini.' Maka ia dihadiahkan

untuk si ahli ibadah. Dan si ahli ibadahpun menggandengnya berangkat

menuju surga."' Ditambahkan, "Ia berkata, 'Wahai fulan, aku sangat

iri kepadamu atas kenikmatan dari Alldh Tang Mahamulia lagi

Mahaagung."'

Kemudian al-Baihaqi berkata, "Sanad ini meskipun tidak kuat tetapi

mempunyai saksi dari hadits Anas bin Malik. Abff Sa'id az-Zithid

meriwayatkan kepada kami dari Ab0 al-Hasan Muhammad ibnul-
Hasan ibnul-Husain bin Manshrir dari Ab0 Abdulldh Muhammad

bin Ibrihim bin Sa'id al-Bfisyanji dari Muhammad bin AbCr Bakar

al-Maqddmi dari Ali bin AbO Sdrah dari Tsdbit al-Banini dari Anas

bin MAlik bahwa Rasulullah ShallailAhu i4laihi wa Sallambersabda,

' Sesungguhnya seorang dari penduduk surga melintasi neraka pada Hari
K i amat, ma h a s e o rang la k i - I a ki d ar i p e nghuni ne ra k a me manggi lnl a dan

berkata, 'Wahaifula4 apakah engkau mengenalku?' Maka ia berkata,

'Tidak. Demi Allala aku tidak mengenalmu. Siapakah engkau?' Lalu
ia berkata, )4ku adalah orang lang engkau lezaati di dunia dan engkau

meminta minum kepadaku lalu aku memberimu minum.' Ia berkata,

Aku telah mengenalimu.' Ia berkata, 'Maka syafaatilah aku kepada

Tuhanmu.'

Maha ia meminta kepada Allah dan berkata,'Sesangguhnya aku melintas

di atas neraka malta seseorang dari penghuninya memanggil aku. Dan

ia berkatq Apakah engkau mengenalka?' Aku pun berkata, 'Tidak demi

Allah, aku tidak mengenalmu.' Ia berkata, Aku adalah orang lang
engkau lewati di dunia dan enghau mem.irta minum kepadaku maka

aku ruemberimu minum" maka syafaatilah aku kepada Tuhanmu.' Maka

N berilah aku syafaat.' Allah pun memberinya syafaat dan menjturuhnya

& supaya ia dikeluarkan dari neroka."'

*)
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Abfi Thalib Thdhir al-Faqih memberi tahu dari Abtr AbdullAh

ash-ShafAr al-AshbahAni dari AbO pabishah Muhammad bin

AbdurrahmAn bin'Imdrah ibnul-Qa'qA' adh-Dhabbi al-Ashbah0ni

al-Baghdddi dari Ahmad bin 'Imrdn al-Ahbasyi dari AbO Bakar

bin Ayyisy dari al-Khazdz dari Sulaim6n at-Taimi dari Anas bin

Malik bahwa Rasulullah ShallailAhu Hlaihi wa Sallam bersabda,

".Allah menguntpulkan penduduk surga dalam barisan-barisan dan

penduduk neraka dalam barisan-barisan. Maka seorang dari barisan

penduduk neraka melihat kepada seorang laki-lahi dari penduduk

surga dan berhata, 'Wahai .frloa ingatkah engkau akan satu hari

dimana aku berbuat kebaikan hepadamu?' Ia berkata,'Wahai Tuhank4

sesungguhnya orang ini telah berbuat baik kepadahu.' Maka dikatakaq

i4mbil tangannya dan masukkan ia ke surga."' Anas berkata, 'Aku

bersaksi bahwa aku benar telah mendengar Rasulullah Shallalldhu

i4 laihi uta S allam mengatakannya."

Al-Baihaqt mengatakan, "Dan demikianlah yang diriwayatkan oleh

ash-Shan'ini dari Ahmad bin '[mrAn, dan Ahmad bin 'lmrAn hanya

sendiri yang meriwayatkannya. Hanya Allah Yang Mahatahu."

Syafaat Amal Perbuatan kepada Pelakunya

Abdullih ibnul-Mubirak berkata, "Rasyidin bin Sa'ad

meriwayatkan kepada kami dari Hayyi dari Ab0 Abdurrahmin al-

Hubuli dari AbdullAh bin Amr0 dari Nabi Shallallhhu Alaihi wa

Sallam, beliau mengatakan, 'Sesungguhnya puasa dan Al-Qur'an

memberi syafaat kepada seorang hamba. Puasa berkatq 'Tuha4 akt

telah menghalanginya dari mahan dan minum serta dari syahutat lt
siang hari maka syafaatilah aku untuknya.' Al-Qur'an berkato, )4hn

telah mcnghalangiryta dari tidur maka syafaatilah aku untuknya."'

Nu'aim bin Himdd meriwayatkan dari lbrAhim ibnul-Hakirrrr A
bin AbAn dari ayahnya dari Abfr patAbah, ia mengatakan, "l)rrlrr 

trH
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keponakanku meminum minuman keras lalu sakit. Maka ia pun

mengutus seseorang suatu malam untuk menyusulku. Lalu aku

rnendatanginya dan ketika itulah aku melihat dua bayangan hitam

mendekatinya. Aku berkata,'Sesungguhnya kami adalah milikAllah
dan kepada-Nya pula kami kembali, telah rnati keponakanku.'

Maka muncullah dua bayangan putih dari rongga yang ada dalam

rumah dan salah satu dari keduanya berkata kepada yang lain, Aku
turun kepadanya.' Manakala ia turun, kedua bayangan hitam itu
menjauh darinya,lalu ia mencium mulutnya dan berkata, Aku tidak

menemukan zikir di dalamnya.' Kemudian ia mencium perutnya

dan berkata, Aku tidak melihat puasa di dalamnya.' Kemudian ia

mencium kedua kakinya dan berkata, Aku tidak melihat shalat pada

kedu anya.' Maka temannya berkata kepadanya,'Sesun gguhnya kita

adalah milik Allah dan kepada-Nya pula kami kembali. Seorang

laki-laki dari umat Muhammad tidak mempunyai sesuatu pun

dari kebaikanP! Celakalah engkau... kembali dan lihatlah!' Ia pun

mengulanginya dan tidak menemukan apa-apa.

Kemudian yang lain turun dan mencium dan tidak mendapatkan

apa-apa. [a kembali dan mendapati di ujung lidahnya ada takbir di
jalan Allah demi mencari wajah Allah di Anthikiyah. Maka mereka

mengambil ruhnya. Orang-orang mencium wangi kasturi di rumah

dan orang-orang menyaksikan jenazahnya." Hadits sangat ghartb.

Al-'AlAmah Abfi Muhammad al-purthubi berkata dalam at-

Tadzkirah, 'AbO al-Qflsim YahyA bin lbrAhim bin Muhammad

al-Khatali mengeluarkan dalam Kitab ad-Dibiynya, Ahmad bin

Abff al-HArits meriwayatkan kepada kami dari Abdu al-Majid bin

Abff Diwud dari Ma'mar bin Rflsyid dari al-Hakam bin AbAn dari
'lkrimah dari lbnu Abbis bahwa Rasulullah Shallalldhu i4taihi

zua Sallam bersabda, 'A?abila Allah telah memuhts perkara di antara

makhluh-Nya, Dia mengeluarkan sebuah Kitab dari bazaah Arasjl

Sesungguhnla rahmat-Ku lebih dulu daripada kemarahan-Ku dan Aku

adalah Tang Paling Pengasih.' Beliau mengatakan,'Kemudian Allah

mengeluarkan orang-orang dari pend.uduk neraka seperti ,r:;;;f
surga, atau dua kali penduduk surga dan tertulis di antara hedua

matany a' ItqA' u ar-Rahmdn."'

At-Tirmidzi meriwayatkan dari Anas, magfit, 'Allah berkata,

'Keluarkan dari neraka orang yng mengingat Aku pada suatu hari

atau takut kepada-Ku dalam suatu tem.pal."' Ia mengatakan bahwa ini
adalah hadits gharib.

Dan riwayatnya dari AbO Hurairah bahwa Rasulullah ShallallLhu

)4laihi zaa Sallam bersabda, "Sesungguhnya dua orang dari orang-

orang lang masuk neraka berteriak sangat keras maka Tuhan Tang

Mahatinggi berkata, 'Keluarkan keduanya!' Dan setelah keduanya

dikeluarkaq Allah berkata kepada mereha. 'Mengapa teriakan kalian

berdua sedemikian kerasnya?' Keduanya berkata, 'Kami mtlakukan itu

agar Engkau kasihan kepada kami.' Allah berkata, 'Sesungguhnya

rahmat-Ku untuk kalian. Pergilah kalian berdua dan lemparkan diri
kalian seperti tadi ketika kalian berada di neraka.. Maka mzreka berdua

berangkat dan salah satu dari keduanya melemparkan diriryta. Allah

membuat neraka untuknya menjadi dtngtn dan damai. Sementara yang

satu lagi berdiri dan tidak melem.parkan dirinya maka Allah berkata,

)4pa yang menghalangimu sehingga engkau tidak melemparkan dirimu

sebagaimana temanmu melemparkan dirinya?' Ia berkata, 'Tuhan,

sesungguhryta aku sangat berharap supaya Engkau tidak mengembalikan

aku ke dalamnya setelah Engkau rnengeluarkan aku darinya.' Lalu

Allah berkata, 'Harapanmu terkabul.' Maka keduanya masuk surga

dengan rahmat Allah."'

Dalam sanadnya ada kelemahan, dikarenakan Rasyidin bin Sa'ad

dari Ibnu Ab0 Ni'am adalah dari perawi-perawi yang dilemahkan.

Akan tetapi, riwayat ini diharap tidak mengapa dalam bab at-

Targhib wa at-Tarhib. Hanya Alleh Yang Mahatahu.

AbdullAh ibnul-Mubflrak berkata, "Rasyidin bin Sa'ad

meriwayatkan kepada kami dari Abff Hini' al-KhaulAni dari Amr0
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bin Mfllik al-Khasyani bahwa FadhAlah bin 'Ubaid dan 'UbAdah

ibnush-ShAmit meriwayatkan kepadanya bahwa Rasulullah

Shallalldhu )4laihi wa Sallam bersabda, 'Apobila datang Hari Kiamat

dan Allah telah selesai memutus perkara makhluk, maka tinggallah dua

orang laki-laki yng keduanya diperintahkan untuk masuk ke neraka.

Maka salah satu dari kedua menyim.pang dan Allah pun berhata"

'Kembalikan ia!' Maka para rnalaikat mengembalikannla. Lalu
Allah berhata hepadanya, 'Mengapa engkau menyimpang?' Ia berkata,

'Dahulu aku berharap supayaEngkaumemasukkan aku ke surga.' Maka

ia diperintahkan untuk dibawa ke surga. Ia pun berkata, 'Tuhanhu telah

memberiku sampai apabila aku mtmberi makan seluruh penduduk surga

nu ildak mengurangi sesuatu dari yang aku miliki."' Dan Rasulullah

apabila mengingat itu terlihat kebahagiaan di wajahnya.

Ampunan Allah Atas Penghuni al-A'r6f dan
Memasukkan Mereka ke Surga-Nya

AIah Subhdnahu wa Ta'Ah berfirman,

q.#i
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"Dan di antara keduanya (penghuni surga dan neraka) ada batas dan

di atas A'rfrf itu ada orang-orang lang mengenal masing-masing dari

dua golongan itu dengan tanda-tanda mereka. Dan mereka menyeru

\ 
W"a"a"k surga,'S alilmun' alaikum.' Mereka belum lagt meruasukinl a
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sedang mereka ingin segera (memasuk'inya). Dan apabila pandangan

mereka dialihhan ke arah penghuni neraha, mereka berkata, 'Ta Tuhan

kami, jangan Engkau tempatkan kami bersama-sama d.engan orang-

orangyang xalim itu;" (95. al-lfrif l7)t +6,-+7)

Ibnu Abbfls dan lainnya mengatakan bahwa al-A'rdfadalah sebuah

dinding yang terletak di antara surga dan neraka.

Al-'Atabi mengatakan dari Shilah bin Zafar dart Hudzaifah

bahwa para penghuni al-Artf adalah golongan yang kebaikan

mereka menyelamatkan mereka dari neraka dan kejahatan mereka

menghalangi mereka dari surga.

l;li sS uJ:l;G )diGi;t*VfriU;
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"Dan apabila pandangan m.ereka dialihkan ke arah penghuni neraka,

mereka berkata, "Ta Tuhan kami, jangan Engkau ternpathan kami

bersama-sama dengan orang-orang yang zalim itu.'" (QS. al-Arif
lz): +7)

Manakala mereka seperti itu, Allah muncul kepada mereka maka

Dia berkata,"Berdirilah kalian dan masuklah ke dalam surga. Rarena

sesungguhryta Aku telah mengampuni kalian."

Diriwayatkan oleh al-Baihaqi dan dari arah lain dari asy-Sya'bi

dari Hudzaifah marfO'dan perlu diteliti.

SufyAn ats-Tsauri berkata dari Habib bin Abff TsAbit dari AbdullAh

ibnul-HArits bin Naufal, ia berkata, "Parapenghuni al-Ar0f adalah

orang-orang yang sama antara kebaikan dan kejahatan mereka.

Maka mereka dibawa ke sungai yang disebut sebagai Sungai

Kehidupan. Airnya berwarna hijau dan terbuat dan Za'farin. Di
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kedua tepinya adalah bambu yang terbuat dari emas berhiaskan

mutiara-mutiara. Maka mereka mandi darinya dan tarnpaklah

dari ubun-ubun mereka seperti tahi lalat yang keputih-putihan,

kemudian mereka mandi dan semakin putih. Kemudian dikatakan

kepada mereka, 'Berangan-anganlah sesuka kalian!' Maka mereka

berangan-angan sesuka mereka, lalu Allah mengatakan kepada

mereka, Apa yang kalian harapkan? Aku akan melipatgandakannya

tujuh puluh kali lipat.' Dan mereka adalah orang-orang miskin

surga."

Telah beredar hadits-hadits yang di dalamnya terdapat hal-hal

ghar?b mengenai para penghuni al-ArAf serta sifat mereka dan

kita meninggalkan hadits-hadits tersebut karena kelemahannya.

Orang Terakhir yang Akan Dikeluarkan dari

Neraka dan Dimasukkan ke Surga

Telah tersebut dalam Shahih Muslim dari hadits az-Zuhri dati

Atha' bin Yizid al-Laitsi bahwa Abfi Hurairah mengabarkan

kepadanya bahwa orang-orang bertanya kepada Rasulullah

Shallallhhu )4laihi uta Sallam, 'Apakah kita melihat Rabb kita pada

Hari Kiamat?" Rasulullah berkata, "Apakah kalian kesulitan untuk

melihat bulan pada malam purnama?" Mereka berkata, "Tidak'"

Rasulullah berkata, "Apakah kalian kesulitan untuh melihat matahari

apabila di bawahryta tidak ada rundungf" Mereka berkata, "Tidak."

Beliau bersabda, " sesungguhnla kalian rulihat-Nya juga- Allah

mengum.pulkan manusia pada Hari Kiamat. Maka Dia berkata,

'Barangsiapa menyembah sesuatu hendaklah mengikutinya.' Maka

orang yang dahulu meqtembah matahari mengikuti matahari dan

orang yang dahulu menyembah bulan mengikuti bulan. Dan orang lang
dahulu menyembah para thdghfil mereka mengikuti para thdghttt-
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Dan tinggallah umat ini dan di dalamnya terdapat orang-orang

munafik. Maka Allah mendatangi mereka bukan dalam bentuk yang

mereka kenali dan berkata, Aku adalah Tuhan kalian.' Mereka berkata,

'Kami berlindung kepada Allah darirnu. Ini adalah tempat kami hingga

Tuhan kami mendatangi kami dan ketika Dia telah datang, kami

mengenali-Nya.' Maka Allah mendatangi rnereka dalam bentuk-Nya

yang mereka kenali dan berkata, Aku adalah Tuhan kalian.' Mereka pun

berkatq 'Engkau adalah Tuhan kami.' Kemudian mereka mengikuti-

Nya dan diletahkanlah ShirAth di antara dua sisi jahanam dan akulah

orang pertamd lang ntelintasinya.

Pada hari itu tidak ada lang berbicara kecuali para rasul. Dan para

rasul pada hari itu berdoa, 'Ta Allala selamatkanlalt, selantatkanlah.'

Dan di dalam jahanam terdapat pengait-pengait seperti duri Sa'ddn,

hanya saja tidak ada yang rnengetahui ukurannla kecuali Allah- Maka

manusia diambil sesuai fungan amalan mereka. Dari mereka ada yang

binasa karena amalannya dan ada pul.a yang bisa meleztatinya.

APabila Allah telah selesai memutuskan perkara di antara hamba-

hamba dan hendak mengeluarkan dengan rahm.at-Nya siapa yang Allah

kehendaki untuk Dia rahmati, yaitu oranglang berkata lA illha iilAilAh

maka orang-orang mtngenali mereka. Mereka dikenali dengan bekas

sujud mtreka. Neraka memakan anak Adam kecuali bekas sujud. Allah

mengharamkan atas neraka memakan bekas sujud.

Mereka dikeluarkan dari neraka dan telah terbakar Maka disiramkan di

atas mereka air kehidupary mereka pun tumbuh sebagaimana turnbuhnya

biji dalam parit kecil dan selesailah Allah memutus perkara di antara

hamba-hanrba. Dan tinggallah seorang laki-laki yang wajahnla

menghadap ke neraka dan ia adalah penghuni neraka yang terakhir

masuk surga. Maka ia berkata, 'Wahai Tuhary palingkanlah uajahku

dari neraka. Karena anginryta membuatku melepuh dan pancarannya

membuatku terbakar.' Maka ia berdoa kepada Allah sebagairuana Allah

N
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menghendakinya untuk berdoa kepada-Nya. Kemudian Allah berkata,

Apakah jika Aku telah memberimu it4 engkau tidak akan merninta

kepada-Ku yang lainnya?' Ia berkato, Aku tidak meminta kepada-Mu

yng lainnya.' Tuhannya ?un memberi perjanjian sebagaimana yang

Dia kehendaki. Lalu memalingkan wajahnya dari neraka.

Ketika ia menghadap surga, ia diam sebagaimanayang Allah kehendaki

supaya ia diam. Maka ia berkata, 'Majukanlah aku ke pintu surga.' AilAh

berkata, 'Bukankah Aku telah memberimu perjanjian-perjanjion agar

engkau tidak meruinta kepada-Ku selain dari yang telah Aku berikan?

Celakalah wahai anak Adam. Apakah yang membuatmu berkhianat?'

Ia berkata, 'Oh AilAh.' Dan ia berdoa kepada Allah hingga Dia berkata

kepadanya. )4pakah jika Aku telah memberi itu engkau tidak mtminta

kepada-Ku yang l.ainnya?' Ia berkata, 'Tidak. Demi Kemuliaan-Mu.'

Tuhannya pun mtmberi apa yang Dia kehendaki dari perjanjian-

perjanjian dan memajukan ia ke pintu surga. Manakala ia berdiri di
pintu surgo" jel^aslah surga baginya dan ia mclihat kebaikan-kebaihan

dan kebahagiaan lang ada di dalamnya. Ia pun diam sebagaimana

Allah nunghendaki supaya ia diam. Kemudian ia berkata, 'Oh AilAh

m.asukkanlah aku ke surga.' Maka Alkh berkata, 'Bukanhah Aku telah

memberimu p erj anj i an-p erj anj ian suP a! a engkau tidak meminta kep ada-

Ku selain dari yng telah Aku beri? Cel.akalah engkau anak Adam" apa

yang membuatmu berkhianat?' Ia pun berkata,'Wahai AilAh aku tidak

mau menjadi makhluk-Muyang pahng menderita.'

Maka ia masih saja berdoa kepada Allah Ta'Ala hingga Allah tertaua

darinya. Dan apabila Allah tertauta, Dia berkata, 'Masuklah ke

surga.' Manakala ia telah memasuki surga, Allah berkata, 'Berangan-

anganlah.' Maka ia meminta kepada Allah dan berangan-angan

hingga Allah mzngingatkannya dari begini dan begini hingga habislah

angan-angannya. Allah berkata, 'Bagimu itu dan yang seperti itu

bersamanya."'

Rahasia Akhirat

Atha' bin Yazid dan Abfi Sa'id al-Khudri tidak menyanggah

sesuatu pun terhadap Ab0 Hurairah dari haditsnya hingga ketika

AbO Hurairah meriwayatkan bahwa sesungguhnya Allah berkata

kepada lakilaki itu, "Dan yang seperti itu bersamanya." AbO

Sa'id mengatakan, "Dan sepuluh kali yang sepertinya, wahai

Abff Hurairah." Abii Hurairah berkata, 'Aku tidak hapal kecuali

perkataannya itu, 'Bagimu itu dan yang seperti itu bersamanya."'

Maka Ab0 Sa'id berkata, 'Aku bersaksi sesungguhnya aku hapal

itu dari Rasulullah Shallalldhu i{laihi zaa Sallam perkataan-Nya,

'Bagimu itu dan sepuluh kali yang seperti itu bersamanya-"' Ab0

Hurairah berkata, "Dan laki-laki itu adalah penduduk surga yang

paling akhir memasuki surga." Ini lafazh Muslim.

Kemudian ia menukil dari hadits Abdu ar-RazAq dari Ma'mar dari

Hamim dari Abff Hurairah kemudian mengeluarkan hadits dari

riwayat Atha' bin YasAr dan lainnya dari AbCr Sa'id dan menukilnya

sampai akhir seperti itu dan di dalamnya, "Sesungguhnya ia diberi

itu dan sepuluh kali yang sepertinya bersamanya."

Dalam sebagian penukilan-penukilannya, "Sesungguhnya ia

dipindahkan dari neraka ke pintu surga dalam tiga tahap. Yang

setiap tahap dia duduk di bawah pohon yang setiap pohon lebih

bagus dari saudaranya yang sebelumnya."

Begitu pula at-Tirmidzi meriwayatkan dari hadits Ibnu Mas'fid

dan di sana "sepuluh kali yang sepertinya" sebagaimana yang

dihapal oleh Abff Sa'id. Allah Yang Mahasuci lebih agung dan

lebih pemurah.

Demikian yang diriwayatkan oleh al-Bukhflri dari lbnu Mas'ffd dan

di dalamnya "dan sepuluh kali yang sepertinya", ia mengatakan,

"UtsmAn bin Ab0 Syaibah meriwayatkan kepada kami dari Jarir

dari Mansh0r dari lbrdhim dari 'Ubaidah dari Abdulldh bahwa

Ras ulullah S h allalldhu A I aihi za a S allamber s ab da,' S e sungguhny a a ku
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mengetahui orang terakhir dari penduduk neraka yng keluar darinita

dan orang terakhir dari penduduk surga yang nlenlasukinya. Seorang

laki-laki dikeluarkan dari neraka, maka Allah berkata kepadanya'Pergi

dan masuklah ke dalam surga. Sesungguhnla bagimu seperti dunia dan

sepuluh kali yang sepertinya.' Atau, 'Sesungguhnya bagimu sepuluh kali

jtang seperti dunia.' Maka ia berkatq A?akah Engkau mengejekku?

Atau Engkau ruenertawahan aku karena Engkau adalah malaikaP'

Maka aku melihat Rasulullah Shallail,Ahu i4laihi ua Sallam tertarva

dan terlihat gigi gerahamnya lalu dikatakan bahwa itu adalah

penduduk surga yang paling rendah derajatnya."

Setiap Kelompok Akan Mengikuti Apa yang
Dahulu Mereka Sembah ketika di Dunia

Imflm ad-DAruquthni meriwayatkan dalam kitabnya, riwayat dari

Malik dan al-Khathib al-BahgdAdi dari jalan-jalan yang ghartb

dari Abdu al-Malik ibnul-Hakam, "Mfflik meriwayatkan kepada

kami dari NAfi' dari Ibnu 'Umar bahwa Rasulullah ShallailAhu

i4laihi zaa Sallam bersabda, 'sesungguhnya orang terakhir yang ntasuk

surga adalah seorang laki-laki dari Juhainah yang katanya disebut

Juhainah. Maka penduduk surga berkata kepada Juhainah m.engenai

kabar yakiry 'Tanyakanlah kepadanya apakah masih tersisa sesuatu dari

para makhlulr?' Hadits ini tidak benar dinisbatkan kepada Malik

karena ketidakjelasan para perawinya yang meriwayatkan darinya.

Kalau pun itu benar hadits darinya, pastilah terdapat dalam kitab-

kitabnya yang terkenal seperti al-Muzaaththa' dan lainnya yang

diriwayatkan oleh oranfJ-orang yang dapat dipercaya.

Dan yang tnengherankan adalah bahwa Abir AbdullAh al-purthubi

menyebutkannya dalam at-Tadzkira&dan meyakini itu, dan berkata,

'[bnu 'Umar berkata bahwa Rasulullah ShallalhhuAlaihizaa Sallam

bersabda, 'Orang terakhir yang masuk surga adalah seorang laki'lakt
7
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dari Juhainah yang katanya disebut Juhainah. Maka penduduk surga

berkata dan pada Juhainah terdapat kabar yakin." Dan begitu pula

yang disebutkan oleh as-Suhaili dan tidak melemahkannya. Dan

diceritakan dari as-Suhaili perkataan lain bahwa namanya adalah

HanAd, wallahu a'lam."

Ucapan Allah kepada Orang yang Terakhir Keluar
dari Neraka dan Yang Terakhir Memasuki Surga

ImAm Muslim berkata, "Muhammad bin Mas'0d bin Nurnair

meriwayatkan kepada kami dari al-Amasy dari al-Ma'rfir bin

Suwaid dari Ab0 Dzarr bahwa Rasulullah thallalldhu i{laihi ua
Sallam bersabda, 'Sesungguhnya aku mengetahui penduduk surga

yang terahhir masuk surga dan penduduk neraka yang terakhir keluar

darinya. Seorang laki-laki yang didatangkan pada Hari Kiamat maka

dikatakan kepada.nya 'Tunjukkan kepadanya dosa-dosanya yng kecil-

kecil dan bebaskan darinya dosa-dosa besarnya.' Maka diperlihatkan

kepadarya dosa-dosa kecilrya dan dikataka4 'Engkau melakukan pada

hari begini dan begini begtnt, dan engkau melakukan hari begini begini

dan begini.' Maka ia berkata, 'Iya.' Ia tidak bisa mengingkarinya dan ia

tahut akan dosa-dosa besarnya diperlihatkan kepadanya. Lalu dikatakan

kepadanya, 'Sesungguhryta bagimu setiap kejahatan diganti dengan

kebaikan.' Ia pun berkata, 'Ta AilAh aku telah melakukan banyak hal

lang aku tidak melihatnya di sini.' Dan aku telah melihat Rasulullah

tertawa hingga terlihatlah gigi gerahamnya."

Ras0lull6h Tertawa Karenanya

ImAm ath-Thabrdni berkata,'AbdullAh bin Sa'ad bin YahyA ar-Raqi

meriwayatkan kepada kami dariAbir F-arwah l'azid bin Muhammad

bin SinAn ar-Rah6wi bahw'a ayahnya meriwayatkan kepadanya



An-Nih6yatu fr al-Fit6ni wa al-Malihimi

dari kakeknya dari Abo Yahy6 al-KalA',i dari Abfi Umamah bahwa

Rasulullah shallalhhu l{laihi wa sallam bersabda, 'sesungguhnya

orang terakhir lang Tnasuk surga adalah orang yang terbalik di atas

shirath. Punggungnya menjadi perut seperti seorang anak yang dipukul

al,ahnya dan ia beilari dariryta, tetapi amal perbuatannya mzlemahkan

usaha ia. Maka ia berkata, 'Wahai AilAh', sam'paikan aku ke surga

dan selamatkanlah aku dari neraka.' Allah mewahyukan kepadanya,

,Hamba-Ku, apabila Aku telah menyelamatkanmu dari neraha dan

memasukkan enghau ke surga, apakah engkau mengakui dosa-dosa

serta kesalahan-kesalahanmu?' Maka hamba itu berkata, 'Iya. Wahai

Alhh, fumi kemulian-Mu dan keagungan-Mu. Apabila Engkau tekah

menyelamatkan aku dari neraka, aku pasti mengakui dosa-dosa dan

ke s alahan- ke s alahanku ke p ada-Mu.'

Maka ia pun melewati jembatan dan hamba in pun berkata kepada

dirtnya sendiri, Apabila aku mengakui dosa-dosa dan kesalahan-

hesalahanku kepada-Nya, pastilah Dia akan mengembalikan aku ke

neraka.' Maka Allahmewahyukan kepadanya, i4kuilah kepada-Ku akan

dosa- do sa dan kesalahan-ke salahanmu niscay a Aku p asti mengampunimu

dan memasukkan engkau ke surga.' Maka ia berkatq 'Tidak. Demi

kemulian-Mu dan keagungan-Mu, aku tidak pernah berdosa sam.a sekali

dan tidak pernah melakukan kesalahan sama sekali''

Maka Allah meuahyukan kepadanya, 'Hamba-Ku, sesungguhnya Aku

mempunyai saksi atas engkau.' Maka hamba itu menoleh ke kiri dan ke

kanan tapi tidak melihat seseorang. Ia berkata" 'wahai Ailah, tunjukkan

kepadahu saksi-Mu.' Maka Allah mzmbuat kulitnya berbicara dengan

hinaan-hinaan. Maka manakala hamba itu melihat hal tersebut, ia

berkata, 
,wahai Athh ada padaku demi hemuliaan-Mu lang sangat

agung.' Maha Allah meutahyukan kepadanya,'Hamba-Ku, Aku lebih

mengetahuinya daripada engkau. Mengakulah kepada-Ku dan Aku
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mengampuninya untukmu dan memasukkan engkau ke surga.' Maka

hamba itu mengakui dosa-dosanya dan Allah memasukkan ia ke surga.'

Kemudian Rasulullah ShallailAhu )4laihi wa Eallam tertazaa hingga

terlihatlah gigi gerahamnla dan mengatakan, 'Ini adalah penduduk

surga yang paling rendah furalatnya. Lalu bagaimana dengan yang di

atasnya?"'

Suara-suara dari Dalam Jahanam

Imim Ahmad berkata, "Hasan bin M0si meriwayatkan kepada

kami dari Salim 
-yaitu 

lbnu Miskin- dari Thalil dari Anas bin

Mahk dari Nabi ShallailAhu Alaihi wa Sallam, beliau mengatakan,

' S e sungguhny a ada s e o rang hamb a d alam j ahanam merruanggil-mang gi I

selama seribu tahu4'Taa Haniln Taa Manndn." Maka Allah berkata

kepada Jibrtl, 'Pergilah dan datanglah kepada-Ku bersama hamba-Ku

yang ini.' Makq Jibril segera berangkat dan ia mendapati penduduk

neraka dalam keadaan pucat dan menangis kepada Tuhannya. Jibr?l

pun memberitahu-Nya dan Allah berkatq 'Bazaalah ia kepada-Ku,

sesungguhnya ia di tempat begini dan begini.' Lalu Jibrtl datang

bersamanya dan mendirikan ia di hadapan Tuhanryta. Allah pun

berkata kepadanya, 'Wahai hamba-Ku, bagaiamana engkau mendapati

tempatmu dan perkataan yang dikatakan kepadamu?' Ia berkata, 'Oh

AilAh sungguh seburuk-buruk tempat dan seburuk-buruk perkataan.'

Maka Allah berkatq 'Kembalikanlah haruba-Ku.' Ia pun berkata,

'Wahai AllLh, aku tidak pernah berharap di kala Engkuu mengeluarkan

aku darinya maka Engkau mengembalikan aku lagi ke dalamnya.'

Maka Alldh berkata, 'Tinggalkanlah hamba-Ku."' Hanya Ahmad

yang meriwayatkannya.

I
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Dua Laki-laki yang Dikeluarkan dari Neraka dan
Dihadapkan kepada All6h

ImAm Ahmad berkata, 'Afhn bin Salamah meriwayatkan kepada

kami dari TsAbit dan Ab0 'ImrAn al-Jauni dari Anas bin Mdlik
bahwa Rasulullah Shallallilhu i4kihi wa Sallam bersabda, 'Empat

orang dikeluarkan dari neraka -AbA 
'ImrAn mengatakan empat

ordng dan Tshbit mengatakan dua orang- maka mereka dihadapkan

kepada Allah kemudian mereka diperintahkan menuju neraka. Maka

satu orang dari mereka menyimpang dan berkata, 'Oh Tuhan... Aku

dahulu mengharap manakala Engkau mengeluarhan aku darinya

supaya Engkau tidak mengembalikan aku ke dalamnya.' Maka Allah

menyelamatkan ia dari neraka."

Demikian pula Muslim meriwayatkan dari hadits Himffd bin

Salamah.

Abdullih ibnul-Mubirak berkata, "Rasyidin bin Sa'ad meriwayatkan

kepadaku dari lbnu An'am dari AbO 'Utsmdn bahwa Abfr Hurairah

meriwayatkan kepadanya bahwa Rasulullah ShallailAhu Alaihi uta

3 allarnber sabda,' S e sungguhnya dua orang lang rnasuk neraka berteriak

dengan keras. Allah berkata, 'Keluarkan keduanya!' Maka keduanya

pun dikeluarkan dan Allah berkata kepada nrereka, 'Untuk apa kalian

berteriak d.engan keras?' Keduanya berkata, 'Kami melakukan itu agar

Engkau kasihan kepada hami.' Allah berkata,'Rahmat-Ku untuk kalian

berdua. Beranghatlah dan kalian melempar diri kalian sebagaimana

kalian dari neraka.' Maka keduanya berangkat dan salah seorang dari

keduanya melem|ar dtrinya dan Allah membuat neraka dingin dan

damai atasnya. Sedang yng lain berdiri dan tidak melempar dirinjta.

Maka Allah berkatq Apa yng menghalangtmu untuk melempar dirimu

sebagaimana temanmu melempar diriryta?' Ia berkata, 'Tuhan...

sesungguhnya aku berharap agar Engkau tidak mengembalikan aku

ke dalamnya setelah Engkau mengeluarkan aku darinya.' Maka Allah

V berkata, 'Harapanmu terkabul.' Lalu keduanya masuk surga dengan

S rahmat Allah Ta'dla."'

I
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Bilal bin sa'ad menyebutkan dalam khutbahnya, "sesungguhnya
Allah Ta'dla ketika menyuruh mereka kembali ke neraka, salah
satu dari keduanya segera kembali kepada belenggu_belenggu
dan rantai-rantai sehingga ia menembusnya. Sedangkan yang
lainnya menunda, maka Allah berkata kepada yang pertama,
'Apa yang membuatmu melakukan apa yang terah engkau perbuap' ra
berkata,'sesungguhnya aku berrari menjauh dari buruknya akibat
maksiat kepada-Mu dari siksa yang pedih. sehingga aku tidak
ingin menantang kemarahan-Mu untuk kedua kari.' sementara
yang lain berkata, 'Prasangka baikku kepada*Mu, ketika Engkau
mengeluarkan aku darinya, supaya Engkau tidak mengembalikan
aku ke dalamnya.'Maka Allah merahmati mereka dan memasukkan
keduanya ke surga."

Keabadian penduduk Neraka dan
Sejumlah Ayat al-eur'dn yang Menerangkan

Keabadian penduduk Neraka

Apabila para pelaku maksiat telah keluar dari neraka,.maka tidak
ada yang tinggal selain orang-orang kafir. Mereka tidak mati di
dalamnya dan tidak pula hidup, sebagaimana firman Allah Th,d.ra,

'LiUi{;'Ji K'*sr* $i*viii KL &,,
G:i 5ri.;;41 e'i; q,,3;? \.f,*

"Tang demikian it4 Karena sesungguhnya kamu menjadikan ayat-ayat
Allah sebagai olok-olokan dan kamu Telah dit.ipu oleh kehidupan dunia,
Maka pada hari Ini mereka tidak diketuarkan dari neraka dan tidah
pula rnereka diberi kesernpatan untuk bertaubaf' (es. al-Jitsiyah
l+5)z s5)

A
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Bagi mereka tidak ada tempat berlari darinya, tetapi mereka kekal

di dalamnya untuk selama-lamanya. Merekalah yang telah ditahan

oleh al-Qur'an dan telah menghukumi mereka dengan keabadian,

sebagaimana firman Allah Ta'Ah,

,t'by ,il-:/i;t r.3; s73" -^r.Ji-D i;t G w *t

b:3bi c Vi, ttt # (E:i rfif W ful, ;112 :u

ig:: ri*; biS Ws J*i ;rb;1*
?.kan tetapi (aku hanya) menyam.paihan (peringatan) dari Allah dan

risalah-Nya. Barangsiapa )ang mendurhakai Allah dan Rasulnya

maka sesungguhnya baginyalah neraka jahanam. Mereka kekal di

dalamnya selama-lamanya. Sehingga apabila mereka rnelihat azab lang
diancamkan kepada nureha, maka mereka akan mengetahui siapakah

yang tebih lemah penolonpla dan lebih sedihit bilangannya." (QS. al-

Jin l7a)z 9,3-24)

i..^;.l W u"4,t€)i rfu-. J'riS'u.,cii A efr'ol

(,*1"1i1:bt,4S

"sesungguhnya Allah mtlaknati orang-orang kafir dan mznyediakan

bagi mereka api yang menyala-nyala (neraka). Mereka kekal di dalamnya

selama-lamanya. Mereka tidak mem.peroleh seorang Pelindung pun dan

tidak (puta) seorang penolong)' (QS. al-Ahziro- lsa)z 64.65)

"r##$t & r-4r\fr 6J li&s1#<AiY'at
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" Sesungguhnla orang-orang yang kafir dan melakukan hezaliman, Allah
sekali-kali tidak akan mengampuni (dosa) mereka dan tidah (puta) akan

menunjukkan jalan kepada mereka, kecuali jalan ke neraka jahanam.

Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Dan3tang demikian adalah
mudah bagi Allah;'(QS. an-Nisi' [4]: 168-l6e)

Di dalam ketiga ayat ini terdapat hukum atas mereka yaitu kekal
untuk selama-lamanya. Dan tidak ada yang keempat setelah ayat-
ayat ini.

Sementara firman Allah Ta'dla,
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V

"Dan (Ingatlah) hari diwaktu Allah menghimpunkan mereka senluan)a

(dan Allah berfirman): "Hai golongan jiq Sesungguhnya kamu Tzlah
banyak menyesatkan manusia", lalu berkatalah kazaan-hawan meraka

dari golongan manusia: "Ta Tuhan kami, Sesungguhnla sebahagian

daripada kami Telah dapat kesenangan dari sebahagian (yang lain)
dan kami relah sampai kepada waktu yang Telah Engkau tentuhan

bagi kami". Allah berfirntan: "Neraka ltulah tempat diam kam4 sedang

kamu kekal di dalamnya, kecuali kalau Atlah menghendaki (lang lam)".
Sesungguhnya Tuhanmu Maha Btjaksana lagi Maha Mengetahui." d,
(QS. al-An'im [6]: r28) ArR

irj'i 6g'(ii q; fuL, ;:# ',rp {1 ,,E., ,L-rb
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"Adapun orang-orang yang celaka, maka (tempatnya) di dalam

neraka. Di dalamnya mereka mengeluarkan napas dan menarihnya

rlengan (merintih). Mereka kekat di dalamnya selama ada langit dan

bumi, kecuali jika Tuhanmu menghendaki yang @A. Sesungguhnya

Tuhanmu Maha Pelaksana terhadap apa yang Dia dikehendaki'" (QS'

H0d [t r]: 106-1tl7)

Ibnu Jarir dan lainnya dari ahli tafsir telah membicarakan ayat ini

dengan pembicaraan yang panjang lebar dan telah ada pula atsar

gharibah dari para sahabat. Serta terdapat hikayat-hikayat yang

menakjubkan. Dan untuk membahas ini ada tempat lain dan bukan

di sini tempatnya. Allah lebih mengetahui dan lebih bijaksana.

Hadits yang Menerangkan Keabadian

Penduduk Neraka

ImAm Ahmad telah berkata, "Ibrahim bin Ishaq meriwayatkan

kepada kami dari Ibnu al-Mubarak dari Amrff bin Muhammad bin

za\d da"a ayahnya dari tbnu 'LJmar bahwa Rasulullah shallalldhu

j4laihi zaa Sallam bersabda, 'Apabila penduduk surga telah berada

di surga dan penduduk neraka sudah berada di neraka, maka maut

did.atangkan hingga ia berdiri di antara surga dan neraha kemudian

disembelih. Lalu seseorang rnenlerukan, 'Wahai penduduh surga'

keabadian dan tidak ada kematian. Wahai penduduk neraka, keabadian

7 dan tidak ada kematian.' Maka penduduk surga senlakin bahagia\
r)
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atas kebahagiaan mereka dan penduduk neraka semakin bersedih akan

kesedihan mereka."'

Demikianlah yang diriwayatkan al-BukhAri dari Mu'Adz bin Asad

dari AbdullAh ibnul-MubArak, seperti itu pula.

ImAm Ahmad berkata, "GhassAn ibnur-Rabi' al-Muwashali
meriwayatkan kepada kami dari HimAd bin Salamah dari'Ashim
bin Bahdalah dari Abir Shalih dari Ab0 Hurairah bahwa Rasulullah

ShallailAhu i4laihi wa Sallam bersabda, 'Maut didatangkan dalam

bentuk seekor kambing yang genxuk. Ia dihentikan di antara surga

dan neraka. Maka dikatakaq 'Wahai penduduk surga.' Maka mereka

terdiam dan mtlihat. Dan dikatakary 'Wahai penduduk neraka.' Maka

mereka terdiam dan melihat. Mereha menyaksikan bahzua telah datang

.jeda maka ia disembelih dan dikatakan, 'Keabadian dan tidak ada

kematian."'

Ini adalah sanad ghartb dari arah ini.

Tragedi di Antara Surga dan Neraka

Imtm Ahmad berkata, "Yazid dan Ibnu Numair meriwayatkan
kepada kami dari Muhammad bin Amr0 dari Ab0 Salamah dari AbO

Hurairah bahwa Rasulullah Shallalldhu Alaihi wa Sallam bersabda,
'Maut didatangkan pada hari Berbangkit. Maka ia berdiri di atas

ShirLth dan dikatakan, 'Wahai penduduk surga.' Maka mereka muncul

dengan ketakutan dan bergetar kalau-kalau dikeluarkan dari tempat

mereka 1ang mereka ada di dalarunya. Lalu dikatakan, Apakah kalian

tahu ini?' Mereka berkata, 'Iya. Wahai Rabb kami, ini adalah maut.'

Kemudian dikatakan, 'Wah.ai pendudak neraka.' Maka mereka muncul

dengan keadaan senang dan bahagia menyangka akan dikeluarkan dari
tempat mereka yang mzreka ada di dalamnya. Kemudian dikatakary

Apakah kalian tahu ini?' Mereka berkata, 'Iya. Ini adalah maut.' Maka ia
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diperintah agar disembelih di atas Shiratlt,lalu dikatakan kepada kedua

golongary 'Keabadian dengan apa jtang kalian dapati dan tidak ada

kematian di dalnmnya selama-larnanya."" Sanadnya bagus dan kuat,

di atas syarat shahih dan tidak ada orang yang mengeluarkannya

dari arah ini.

Kebahagiaan Penduduk Surga dan
Derita Penduduk Neraka

Al-HAfizh AbCr Bakar al-Bazzdr berkata, "Bisyar bin Adam

meriwayatkan kepada kami dari NAfi' bin Khahd ath-ThAhi dari

Nfih bin Qais ath-Thihi dari saudara laki-lakinya Khfllid bin pais

dari Qatfldah dari Anas dari Nabi Shallail,rthu Hl.aihi ua Sallam,

beliau bersabda, 'Maut didatangkan pada Hari Kiamat maka ia berdiri

di antara surga dan neraka lalu disembelih. Maka dikataka4 'Wahai

penduduk surga, keabadian dan tidak ada kematian. Wahai penduduk

nerakq keabadian dan tidak ada kematiaz."' Kemudian al-Bazzdr

berkata, "Kami tidak mengetahui bahwa hadits ini diriwayatkan

dari Anas kecuali dari arah ini."

Sifat Surga dan Seluruh Kenikmatan yang
Tersedia di Dalamnya

A[ah Ta'Abberfirman,

G rit; $l s;* r;3 \1ai Jl i" \fi 3.;fi Ul
;+ -W'# qi" A Jq q,Ei *;i,

;rv;itltz

6+jl ,ilt:3r* 'u"#
,
)

'"Ai ij6, r:E:rJr\_/

b

e.t *A*
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uS)t) ta-l^93

G:,orh.Ji;i
"Dan orang-orang lang bertakzra kepada Tuhannya dibazaa ke surga
berombong-rombongan (pula). sehingga apabila mereka sampai ke
surga itu sedang pintu-pintunya telah terbuka dan berkatalah kepada
mereka penjaga-penjaganya,'Kesejahteraan (ditimpahkan) atasmu,
berbahagialah kamu! Maka m.asuhilah surga ini, setlang kamu kekal
di dalamnya.' Dan mereka mengucapkan, 'segala puli bagi Allah yang
telahm.emznuhijanji-Nya kepada kami dan terah (mzmberi) kepada kami
tempat ini sedang karui (diperkenankan) mznempati tentpat dalarn surga
dimana saja hami kehendaki.' Maka surga itulah sebaik-baik balasan
bagi orang-oranglang beramal." (eS. az-Zumar fss]: 7s_74)

(Er,i'rvi $;xx orb.2L
" [Tattu] surga Adn yang pintu-pintunya terbuka bagi mereka" (eS.
ShAd [sa]: so)

.;.'f4'7';l't
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"(yaitu) srurga Adn yang mereka masuk ke daramnya bersama-sama
dtngan orang-orang yang saleh dari bapak-bapaknyq isteri-isterinya
dan anak rucunra, sedang maraikat-maraikat masuk ke tempat-tenpat
m'ereka dari semua pintu, (sarnbit mengucapkan), 'Keselamatan atas
kalian dengan apa jtang kalian telah bersabar' Maka alangkah baiknya
tempat kesudahan itu." (eS. ar-Rad [rs]: as-e+)
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Telah diterangkan di depan dari hadits-hadits bahwa orang-

orang mukmin ketika telah sampai di pintu surga maka mereka

mendapatinya tertutup. Lalu mereka meminta syafaat kepada Allah

agar membukanya untuk mereka.

Telah disebutkan dalam hadits Sangkakala bahwa rnereka

mendatangi Adam, Nfih, IbrAhim, Mffs1, 'ts6 dan setiap dari

mereka rnenghindari itu 
-sebagaimana 

telah dijelaskan dalam

hadits-hadits shahih-. Kemudian mereka mendatangi Rasulullah

Shatlalldhu Alaihi wa Sallam maka beliau pergi dan mengetuk-

ngetuk pintu surga, dan penjaga berkata, "siapa?" Maka Rasulullah

berkata, " Muhammad." Peniaga berkata, "Untukmu aku diperintah

agar aku tidak membuka untuk seorang pun sebelum engkau."

Rasulullah pun masuk dan meminta syafaat di sisi Allah agar orang-

orang mukmin bisa masuk Rumah Kemuliaan dan diberi syafaat.

Maka beliau menjadi orang pertama yang masuk surga dari para

nabi dan umatnya adalah umat pertama yang memasukinya dari

umat-umat yang lain.

Tersebut dalam kitab Shahih, 'Aku adalah pemberi syafaat yang

pertama di surga dan orang pertarna yang mengetuk pintu

surga."

Dan akan datang dalam hadits juga, "Kunci surga adalah lA ilAha

illallah."

Jumlah Pintu Surga, Luas serta

BesarnYa Taman di Sana

ImAm Ahmad dan Imam Muslim serta para pemilik sunan

meriwayatkan dari riwayat 'Uqbah bin 'Amir dan lainnya dari

Amiru al-Mu'minin'Umar ibnul-KhaththAb bahwa Rasulullah

Rahasia Akhirat

Shallalldhu i4laihi zua Sallam bersabda, "Barangsiapa bertaudhu'

kemudian mengangkat pandangannya ke langit dan berkata, Aku bersaksi

tidah ada Tuhan selain Allah Tang Maha Esa, tidak ada sekutu bagi-

Nya dan aku bersaksi sesungguhryta Muhammad adalah hamba-Nya

dan utusan-Nya', maka dibukakan delapan pintu-pintu surga untuknya

dan ia masuk dari mana saja yang dia kehendaki."

ImAm Ahmad berkata, 'Aflhn meriwayatkan kepada kami dari
Bisyar ibnul-Mufdhal dari AbdurrahmAn bin IshAq dari Ab0
HAzim dari Sahal bin Sa'ad bahwa Rasulullah Shallalldhu Alaihi
ua Sallam bersabda, 'Sesungguhnya di surE;a terdapat satu pintu lang
disebut ar-Rajrydn. Dikatakan pada Hari Kiamat, 'Dimana orang-

orang lang berpuasa?' Maka ketika mereka telah masuk, ia dintup dan

tidak ada satu pun orang lang masuk selain mereka."'

Basyar berkata, "Maka aku menemui Abff Hizim dan bertanya

kepadanya. Maka ia meriwayatkan kepadaku itu. Hanya saja untuk
hadits Abdurrahmtn aku hapal."

Ath-ThabrAni berkata, "YahyA bin 'UtsmAn meriwayatkan kepada

kami dari Sa'id bin AbO Maryam dari AbO Ghassdn dari Ab0
Hffzim dari Sahal bin Sa'ad bahwa Rasulullah Shallallilhu i4laihi
wa Sallam bersabda, 'Dalam surga terdapat delapan pintu. Satu pintu
di antaranya disebut BAb ar-RalyAn yang tidak memasukirya kecuali

orang-orang y ang berpuas a."'

Telah diriwayatkan oleh al-BukhAri dari Sa'id bin AbO Maryam.

lmAm Muslim juga rneriwayatkannya dari hadits SulaimAn bin
Bil6l dari AbO HAzim Salamah bin DinAr dari Sahal seperti itu.
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Delapan Pintu Surga Tersedia bagi Siapa

yang Mampu Berlaku Adil dalam Menafkahi
Dua Orang lstri dari Hartanya

ImAm Ahmad berkata, 'Abdu ar-RazAq meriwayatkan kepada

kami dari Ma'mar dari az-Zuhri dari Humaid dari AbdurrahmAn

dari Ab0 Hurairah bahwa Rasulullah Shallalhhu ) laihi wa Sallam

bersabda, 'Barangsiapa menaJhahi dua orang istri dari hartanya

di jalan Allah, maka ia dipanggil dari pintu surga rnana pun. Dan

surga mem.puryai delapan pintu. Barangsiapa yang dahulu adalah

ahli shalat dipanggil dari Pintu Shalat. Dan barangsiapa dahulu

ahli puasa dipanggil dari Pintu ar-RayyLn. Barangsiapa lang dahulu

adalah ahli sedehah dipanggil dari Pintu Shadaqah, dan barangsiapa

dahulu adalah ahlijihad maka dipanggil dari Pintu JihAd; Maka AbCr

Bakar berkata, 'Wahai Rasulullah. Demi Allah, apa perlunya bagi

seseorang dipanggil dari salah satu pintu itu? Apakah seseorang

akan dipanggil dengan semua pintu itu, wahai Rasulullah?'

Rasulullah berkata,' Iya. Dan aku berharap engkau adalah salah satu

dari mereka."'

Keduanya mengeluarkannya dalam Shahihain dari hadits az-Zuhri

seperti itu. Dan keduanya mempunyai hadits dari SyaibAn dari

YahyA bin AbO Katsir dari Abff Salamah dari AbO Hurairah dari

Nabi Shallalldhu Alaihi wa Sallam seperti itu.

Delapan Pintu Surga Tersedia bagi Siapa

yang Ditinggal Mati Tiga Anaknya yang
Belum Mencapai Usia Baligh

AbdutlAh bin ImAm Ahmad berkata, "Muhammad bin AbdullAh

bin Numair dari Ishdq bin SulaimAn dari Jarir bin 'UtsmAn dari

SyarhAbCrl bin Syuf'ah, ia berkata, 'Utbah bin Abff as-Silmi

menemuiku dan berkata, Aku mendengar Rasulullah ShallailAhu

i{laihi wa Sallam bersabda, 'Tidak ada seorang rnuslim yang tiga

orang anaknya meninggal dan belum mencapai baligh kecuali mereka

menemuinya di delapan pintu surga. Ia masuk darimana yng ia

kehendaki;"

Ibnu MAjah meriwayatkan dari AbCr Numair juga.

Al-Baihaqi meriwayatkan dari hadits al-Walid bin Muslim dari

ShafwAn bin Amrff dari Abfi al-Mutsannd al-Maliki bahwa ia

mendengar 'Utbah bin Abdullih as-Silmi meriwayatkan dari

Nab\ ShallailAhu Alaihi wa Sallam dalam hadits yang ia sebutkan

mengenai perang orang yang ikhlas, orang yang berdosa dan

orang munafik, maka Rasulullah mengatakan, "Surga mempunyat

delapan pintu. Sesungguhnya pedang menghapus dosa-dosa dan tidah

m.enghapus n'ifak," dan seterusnya kelanjutan hadits.

Mereka yang Masuk Surga Tanpa His6b
dari Pintu Sebelah Kanan

Disebutkan hadits muttafaq 'alaih dari hadits Ab0 Zur'ah dari Abir

Hurairah dalam hadits syafaat dikatakan, "Maka Allah berkata,

'Wahai Muhammad, masukkanlah orang yang tidak dihisab dari

umatmu dari pintu sebelah kanan dan mereka bersama dengan orang-

orang di pintu yng lain.' Demi Zat yangjiwa Muhammad berada

dalam genggaman-Nyu, sesungguhnyajarak di antara kedua daun

pintu adalah sebagaimana jarak antara Makkah dan BashrA."

Khotbah 
ilffinflt#lH'tuh 

dari

Dalam kitab Shahih Muslim disebutkan dari KhAlid bin 'Umair

al-'Adawi bahwa 'Utbah bin GhazwAn memberi khutbah kepada
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mereka, maka ia mengatakan setelah memuji Allah dan memuja-

Nya, "sesungguhnya dunia telah menyerukan kematian dan ia

menghindar dengan berlari. Sesungguhnya yang masih tinggal

darinya hanyalah sisa-sisa seperti sisa tempat air, yang dipecahkan

oleh pemiliknya. Dan sesungguhnya kalian akan dipindahkan

darinya menuju rumah yang tidak mempunyai kefanaan. Maka

pindahlah kalian dengan amal perbuatan baik kalian; sampai ia

berkata, 'Dan telah disebutkan kepada kita bahwa jarak antara

dua daun pintu dari daun-daun pintu surga adalah seperti jarak

per.jalanan empat puluh tahun. Pada suatu hari akan datang dimana

ia sangat penuh karena orang yang berdesak-desakan."'

Dalam al-Musnad dari hadits HimAd bin Salamah dari al-Hariri dari

Hukaim bin Mu'Awiyah dari ayahnya bahwa Rasulullah Shallalldhu

i4laihi zua Sallam bersabda, "Kalian telah ditinggal mati oleh tujuh

puluh umat. Kalian udalah yng paling akhir dan paling mulia di sisi

Allah. Dan di antara dua daun pintu dan daun pintu-pintu surga seperti

larak perjalanan em.pat puluh tahun dan akan datanp; suatu hari dimana

ia sangat penuh karena orang lang berdesak-desakan."

Diriwayatkan oleh al-Baihaqi darijalan Ali bin 'Ashim dari Sa'id

al-Hariri dari Hukaim bin Mu'Awiyah seperti itu dan ia berkata,

"Jarak perjalanan tujuh tahun."

Lebar Pintu Surga yang Tersedia bagi Umat
Muhammad Sejauh Pe{alanan Seorang

Pengendara Kuda yang Andal Selama Tiga Hari

Ya'q0b bin SufyAn berkata,'Al-tradhal ibnLrsh-Shabah Ab0 al-'AbbAs

rneriwayatkan kepacla kami dari Mu'an bin 'isA dari KhAlid bin

Abir Bakar bin 'UbaidillAh bin 'Lltnar dari SAlim bin AbdullAh dari

ayahnya bahwa Rasulullah Shallalldhu Alaihi wa Sallam bersabda,

'Pintu jtang umatku masuk surga melaluinya mem.punitai lebar sepertt
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jarak perjalanan jtang ditempuh oleh seorang pengendara andal selama

tiga hari, kemudian mereka saling mendorong hingga pundak-pundak

mere ka n1 aris hilang."'

At-Tirmidzi telah meriwayatkan dari hadits Khalid ini, kemudian ia

berkata,'Aku bertanya kepada Muhammad bin Isma'il al-Bukhari

mengenai hadits ini dan ia tidak mengetahuinya."

Khalid bin AbCr Bakar berkata, "Kasyadz Mandkir meriwayatkan

kepada kami dari SAlim."

Al-Baihaqi berkata, "Disebutkan dalam hadits 'Utbah bin GhazwAn

'empat puluh tahun', adalah yang lebih benar (ashah)'"

Abdu bin HAmid meriwayatkan dalam Musnad-nya dari al-Hasan

bin Mirsi al-Asyyab dari tbnu Luhai'ah dari Daraj dari Abfi al-

I{aitsanr dari Abfi sa'id bahwa Rasulullah shallalhhu Alaihi zua

Sallam bersabda, "sesungguhnya neraka mempunitai tuiuh pintu dan

tidak ada satu pintu kecuali memiliki luas seperti perjalanan oran€{ lang
mengendara tuluh puluh tahun."

Sementara dalam hadits Laqith bin 'Amir disebutkan bahwa

Rasulullah mengatakan, "sesungguhnl'a neraka mempunyai tujuh

pintu dan tidak ada dua pintu kecuali perjalanan seorang pengendara

selama tujuh putuh tahun." Sesungguhnya ini merupakan hadits

masyhur dan sebagian ulama memahaminya jarak antara pinttt

yang satu dan pintu yang lain, bukan antara dua daun pintu, agar

tidak bertentangan antara ini dan yang telah disebutkan. Hanya

Allah Yang Mahatahu.

Sementara al-Qurthubi telah menyatakan bahwa surga mempunyai

tiga belas pintu, hanya saja ia tidak menunjukkan dalil yang kuat

Iebih dari sekadar berkata bahwa yang menunjukkan bahwa i1

lebih dari delapan adalah hadits 'Umar bahr.r'a Nab\ Shallallithu 
/,,

Alaihi wa Sallam bersabda, "Barangsiapa berwudhu' dan berkul* ,/L{\
Aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah Tang Maha Esa dan r*,, 
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ada sekutu bagi-Nya," dan di akhirnya beliau mtngatakan, ,,Dibukakan

untuknya dzlapan dari pintu surgq ia memasukinya dari mana sqja

yang ia kehendaki."

Ia mengatakan bahwa al-Ajari meriwayatkan dalam Kitab an-
Nashihah dari Abfi Hurairah, marfff', "sesungguhnya di surga
terdapat sebuah pintu yang disebut Bab adh-Dhuha. seseorang
memanggil, 'Dimana orang-orang yang dahulu rajin mendirikan
shalat DhuhA? Ini adalah pintu kalian maka masuklah."'

Nama-nama Pintu Surga

Al-Qurthubi mengatakan bahwa al-Halimi berkata, "pintu-pintu
surga, di antaranya ada pintu yang disebut Muhamm ad shaltattahu
)4laihi zaa Sallam dan ia adalah pintu tobat, pintu Shalat, pintu
Puasa, Pintu Zakat, Pintu Sedekah, Pintu Haji, pintu 'IJmrah,

Pintu Jihad, Pintu Shilah, Pintu Kddhimin, Pintu Radhin, pintu
AimAn yang tidak memasukinya melainkan orang-orang yang
tidak dihisab." Al-Qurthubi menjelaskan bahwa ia adalah pintu
yang lebarnya perjalanan tiga hari bagi seorang pengendara
yang andal. Sebagaimana yang ada pada at-Tirmidzi yaitu pintu
Ketigabelas. Hanya Allah Yang Mahatahu.

Al-Hasan bin 'Urfah berkata, "IsmA'il bin AbbAs meriwayatkan
kepada kami dari Abdullflh bin AbdurrahmAn bin Ab0 Jabar
dari Syahar bin Hausyab dari Mu'adz bin Jabal bahwa Rasulullah
shallallahu j4laihi ua sallam bersabda, 'Kunci surga adalah kesaksian

LA tlA iUAilAh;"

Dalam kitab Shahih al-Bukhiri disebutkan bahwa dikatakan
kepada Wahab bin Munabbih, "Bukankah LA ila illallah adalah
kunci surga?" Ia mengatakan, "Iya, benar. Akan tetapi, apabila

engkau datang dengan membawa kunci yang mempunyai gerigi,

Kanasra AKnrat 9lJ

maka dibukakan untukmu. Kalau tidak, maka tidak dibukakan

untukmu." Maksud dari itu adalah hendaknya dibarengi dengan

tauhid, perbuatan baik dari perbuatan ketaatan dan menjauhi hal-

hal yang diharamkan.

Macam-macam Tempat di Surga,
Ketinggian dan Luasnya

Allah Ta'dlaberfirman,
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"Dan bagi orang )/ang takut saat menghadap Tuhannya atla dua surga.
Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah 3tang kamu dustakan? Kedua
surga itu mempunyai pohon-pohonan dan buah-buahan. Maka nikmat
Tultan kamuyang manakah jtang kamu dustakan? Di dalam kedua surga
itu ada dua buah mata air yang mengalir. Maka nikruat Tuhan kamu
yang ntanakahyng kamu dustakan? Di dalam kedua surga itu terdapat
segala rnacam buah-bualtan )lang berpasang-pasangan. Maka nikmat
Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustahan? Mereka berterakan
di atas permadani yang di dalamnjta terbuat clari sutera. Dan buah-
buahan kedua surga itu dapat (dipaik) dari dekat. Maka nikmat Tuhan

il
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kamu yang manakah yang kamu dustakan? Di dalamnya ada bidadari-

bidadari lang sopan menundukkan pandangannjta, tidak pernah

disentuh oleh manusia sebelum mereka (penghuni-penghuni surga lang
menjadi suami mereka) dan tidak pula oleh jin. Maka nikmat Tuhan

kamu lang manakah yang kamu dustakan? Mereka seolah-olah permata

yakut dan marjan. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah jtang

kamu dustakan? Bukankah tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan

(pula)? Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Dan selain dari surga in ada dua surga lagi. MakanikmatTuhan kamu

yang manakah yang kamu dustakan? Kedua surga itu (kelihaton) hijau

tua zuarnanya. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu

dustakan? Di dalam kedua surga itu ada dua mata air yang memancar.

Maka nikmat 'fuhan kam.u yang manakah yang kamu dustakan? Di
dalam keduaryta ada (macam-macam) buah-buahan dan kurrua serta

delima. Maka nikmat Tuhan kamuyang manakahyang kamu dustakan?

Di daLam surga-surga itu ada btdadarubidadari yng baik-baik lagi

cantik-cantik. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu

dustakan? (Bidadari-bidadari yng jelita, putih bersih dipingn dalam

kemah-kemah. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang hamu

dustakan? Mereka tidak pernah disentuh oleh manusia sebelum mereka

(penghuni-penghuni surga lang menjadi suami mereka) dan tidak pula

oleh.iin. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang; kamu dustakan?

Mereka beralaskan pada bantal-bantal yng hyau dan permadani yang

indah. Maka nikmat Tuhan kamu lang manakah yang kamu dustakan?

Maha AE;ung nama Tuhanmu Tang Mempunyai Kebesaran dan

Karunia;' (QS. ar-Rahmffn 155): +e-z a)

Tersebut pula dalam shahih dari hadits Abdu al-'Azis bin Abdu

ash-Sharnad dari Abir Bakar bin Ab0 MffsA al-Asy'ari dari ayahnya

bahwa Rasulullah Shallalldhu Alaihi zua Sallam bersabda, "Dza

surga terbuat dari emas tem.pat-tempat airnjta dan apa .^tang ada di

daLamryta. Dua .surga dari perak tempat-tempat airnl,a dan apa yang

ada di dalamnya. Dan di antara kaum dan antara keinginan untuk
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memandang kepada Tuhan mereka Tang Mahamulia lagi Mahaagung
hanyalah selendang kesombongan di atas wajah-Nya di dalam surga

Adn."

Al-Baihaqi meriwayatkan dari hadits Mu'ammal bin Ismi'il dari
HimAd bin Salamah dari Tsdbit dari Ab0 Bakar bin AbO M0si dari
ayahnya bahwa Rasulullah Shallalhhu i4laihi wa Sallam bersabda,
"Dua surga dari emas untuk orang-orangpertama masuk Islam dan dua

surga dari daun untuk golongan kanan."

Al-BukhAri berkata, "Qutaibah meriwayatkan kepada kami dari
IsmA'il bin Ja'far dari Anas bin MAlik bahwa Ummu HAritsah
mendatangi Rasulullah sementara HAritsah telah meninggal
pada Perang Badar, terkena anak panah. Maka ia berkata, 'Wahai

Rasulullah, Anda telah mengetahui tempat HAritsah di hatiku.
Apabila ia di surga, maka aku tidak menangis. Dan apabila tidak,
maka Anda akan melihat apa yang akan aku perbuat.' Maka
Rasulullah berkata kepadanya, 'Apakah hanya satu surga? Akan
tetapi, ia mendapat surga-surga yang banyak. Sesungguhnya ia berada

di Firdaus jtang tertinggi."'

Sedikit Amalan di Jalan Allah Masih Lebih Baik
dari Dunia dan lsinya

Imim al-BukhAri berkata, "Satu kali pergi di waktu pagi di jalan
Allah atau di waktu sore adalah lebih baik daripada dunia dan isinya.
Sejengkal tanah seseorang dari kalian atau tempat berpijak kakinya
di dalam surga adalah lebih baik dari dunia dan isinya. Kalaulah
seorang wanita dari istri-istri penduduk surga menampakkan diri
kepada penghuni bumi dan langit, pastilah ia menyinari apa-apa

yang ada di antara keduanya dan memenuhi di antara keduanya

dengan harumnya. Nashitnya 
-yaitu kerudungnya- adalah

lebih baik daripada dunia dan isinya."

il
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Dalam sebuah riwayat dari Qatfldah, Rasulullah mengatakan,

" Firdaus adalah bukitnya surga dan tengah-tengahnya serta lang paling

utamanya."

Ath-ThabrAni telah meriwayatkannya dari hadits Sa'id bin Bisyar

dari Qatfldah dari al-Hasan dari Samurah marfir'.

Allah Ta'dlaberfirman,

G;:#6 * a

"Dalarn surga yang tinggi." (QS. al-Haqqah [6e]: zz)

("El)ifji-\9, v

" M ak a mtre k a itulah orang- o rang y ang memp ero le h temp at - te m.p at 1 an g

tinggi (mulia) ;' (8S. Thehn lzo): z 5)

d"e-^JJi W* #t g': ; ip !1\-tsj*i *

iiE,, &d'! L-'"'1 Jo:'ltS

"Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada

surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-

orang lang bertakzaa." (9S. fui 'Imrfln [s]: rss)

927
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"Berlom.ba-lombalah karnu kepada (mendapatkan) am?unan dari

Tuhanmu dan surgajang luasnya seluas langit danbumi,yang disediakan

bagi orang-orang lang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Itulah

karunia Allah diberikan-Njta kepada siapayng dikehendaki-Nya. Dan

Allah mempu.njtai karuniayang besar;' (QS. al-Hadid [57]: et)

hndm Ahmad berkata,'Ab0'Amir meriwayatkan kepada kami dari

Falih dari HilAl bin Ali dari AbdurrahmAn bin AbO 'Umarah dari

Abfi Hurairah dari Rasulullah bahwa beliau bersabda, 'Barangsiapa

beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, mendirikan shalat, dan puasa

Ramadhan, sesungguhryta hak atas Allah adalah memasukkannya ke

surga. Ia berhtjrah di lalan Allah, atau duduk di tanahnya yang ia
dilahirkan di sana.' Mereka berkata, 'Wahai Rasulullal4 apakah kam.i

tidak memberitahukannjta kepada orang-orang?' Rasulullah berkata,

'Sesungguhnya di dalam surga terdapat seratus tingkatanyang disiapkan

oleh Allah bagi para mulahid?n (orang-orang yng berperang) di jalan-

Nya dan di antara setiap dua ttngkat adalah seperti jarak antara langit

dan bumi. Maka apabila kalian meminta kepada Allah maka mintalah

Firdaus. Karena sesunggthnya ia adal.oh pertengahan surga dan yang

paling tinggi. Di atasnlta terdapat Arasy Tang Maha Pengasih. Dan

dariny a terp o ncar sungai- sungai surga."' Abfi 'Amir ragu-ragu.

Diriwayatkan oleh al-BukhAri dari IbrAhim ibnul-Mundzir bin

Falih dari ayahnya dengan makna seperti itu.

-rU3:t {u;
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Firdaus adalah Derajat Surga Tertinggi

Abo al-QAsim ath-Thabrani berkata, 'Ali bin Abdurrahman

meriwayatkan kepada kami dari Abcr Hamarn ad-Daldl dari Hisyam

birr Sa'ad c)ar\ Zaid bin Aslam dari Athi' bin YasAr dari Mu'ddz

bin Jabal, ia berkata, Aku mendengar Rasulullah Shallalldhu j{laihi

zaa sallaru bersabda, 'Barangsiapa mendirikan shalat lima u.nktu

dan puasa Ramadhan -aku 
tidak tahu apakah beliau menlebutkan

zakat atau tidak- maka hak atas Allah adalah rnengampuninya. Ia

berhtjrah atau tetap tinggal dimana ia dilahirkan ibunya-' Aku berkata,

,wahai Rasulullah, bolehkah aku keluar dan mengttmurnkantrya

kepada orang-orang?' Rasulullah berkata,'Tidak. Biarkan orang-

orang bekerja. sesungguhnjta surga itu ntempunyai seratus tingkatan.

Di antarrt setiap dua tingkat darinya seperti jarak antara langit dan

bumi. Dan tingkatan tertingginya adalah Firdaus. Di atasnya terdapat

ArasSt tlan ia pertengahan sesuatu (poros) di surga dan darinya sunqai-

srmS;ai terpancat: Apabila kalian meminta kepada Allah, maka mintalah

Firdaus."'

Dernikianlah at-Tirmidzi meriwayatkannya dari Qutaibah dan

Ahrnad Abduh dari ad-Darawardi dart zatd bin Aslam. Dan

dikeluarkan oleh lbnu MAjah dari survaid dari Hafshirr bin Maisarah

dari Zaid secara ringkas.

Dari Surga Firdaus Sungai-sungai
di Surga Mengalir

Imdm Ahmad berkata, 'A{Ihn meriwayatkan kepada kami dari

Haminr dan Zaid bin Aslam dari Athd' bin Yasffr dari 'UbAdah

ibnush-ShAmit dari Nabi ,S&a/lalldhu 2llaihi wa Sallam. beliau

bersabda, 'Surga itu seratus tingkatan. Danjarak di antara setiap dua

tinghat adalah seratu.s tahun."'
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Ibnu A{Ihn mengatakan, "sebagaimana antara langit dan bumi.

Dan Firdaus adalah tingkat yang tertinggi dan darinya terpancar

empat sungai. 'Arasy adadi atasnya. Apabila kalian meminta kepada

Allah maka mintalah Firdaus."

Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi dari Ahmad bin Mani' dari Yazid

bin HAr0n dari Hamim bin YahyA.

Saya berpendapat bahwa sifat seperti ini tidak ada kecuali pada

sesuatu yang berkubah. Karena tempat yang tertinggi dari sebuah

kubah adalah tengah-tengahnya. Hanya Allah Yang Mahatahu.

Tingkatan Surga yang Berbeda-beda dan Tidak
Ada yang Mengetahui Tingkat Perbedaannya

Selain Rabb Semesta Alam

Ab0 Bakar bin Ab0 ad-DunyA berkata, "DAwud meriwayatkan
kepada kami dari Ahmad bin SinAn dari Yazid bin Hir0n dari
Syarik dari Muhammad bin Jahidah dari AthA' dari Ab0 Hurairah
bahwa Rasulullah Shallalldhu )4laihi wa Sallam bersabda, 'Surga

itu seratus tingkatan danjarak antara kedua tingkat seperti perjalanan

limaratus tahun."'

Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi dari AbbAs al-'Anbari dari Yazid

bin HArffn dan menyebutkan yang ada padanya, "f)i antara setiap

dua tingkat seratus tahun." Ia mengatakan bahwa ini hadits hasan

shahih.

Al-HAfizh Abff Ya'li berkata, "Zuhair meriwayatkan kepada kami
dari Hasan dari Ibnu Luhai'ah dari DarAj dari AbO al-Haitsam dari
Ab0 Sa'id bahwa Rasulullah Shallalldhu i4laihi ua Sallam bersabda,
' Surga itu seratus tingkatan. Seandainya seluruh alam semesta berkunpul
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dalam salah satunya maha pastilah ia masih luas untuk mereka."'

Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi dari putaibah dari lbnu Luhai'ah

dan diriwayatkan juga oleh Ahmad.

Tingkatan yang Dimiliki Penduduk
Surga Terendah Hingga Tertinggi dari

Luasnya Kerajaan yang Agung

Allah Ta'Alaberfirman,

-=- ,, 2 /ir. ,/ , , .l- .: , .(.
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"Dan apabila hamu melihat di sana (surga), niscaya kamu akan melihat

berbagai rnacam kenikmatan dan kerajaan Jang besar." (QS. al-Insfln

l7e): ao)

Telah dijelaskan di depan dalam hadits mutafaq'alaih dari riwayat

ManshCrr dari Ibrihim dari Alqamah dari Ibnu Mas'ffd dari Nabi

ShallallAhu i4laihi wa Sallam dalam hadits yang menjelaskan orang

terakhir yang masuk surga dari umatnya, sesungguhnya Allah

berkata kepadanya, " A?akah engkau senang apabila engkau mempunyai

jtang seperti dunia dan sepuluh yang itu bersamanya?"

ImAm Ahmad berkata, "Husain bin Muhammad meriwayatkan

kepada kami dari IsrA'il dari Tsuwair dan ia adalah AbO FAkhitah

dari lbnu 'Umar, mar{Cr' kepada Nabi Shallalldhu Alaihi wa Sallam,

'sesungguhnla penduduk surga yang paling rendah tingkatannya

memandang ke bun-kebunny a dan k enikmatanryt a, p elay an-p e lay anny a

serta tempat tidurnya dari jarak seribu tahun. Danyang paling mulia di

sisi Allah dari mereka adalah yang memandang wajah Allah setiap pagi

dan petang.' Kemudian Nabi ShallailAhu Alaihi zaa Sallam membaca,
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Tuhannyalah mereka melihat|" (QS. al-Qiyflmah l75)z 22-23)

ImAm Ahmad juga mengatakan, 'AbCr Mu'Awiyah meriwayatkan

kepada kami dari Abtlu al-Malik bin Abjar dari Tsuwair bin Abcr

Fekhitah dari Ibnu 'Umar bahwa Rasulullah ShallailAhu Alaihi wa

Sallam bersabda, 'sesungguhnita penduduk surga jtang paling rendah

tingkatannya, lang melihat dalam kerajaannya dua ribu tahun. Ia

melihat yang paling jauhnla sebagaimana melihat yang paling dekatnya.

M e l ihat i s tr i- i s tr i ryt a cl an p e last an -p e I ait anny a. D an s e s ung gu hny a y an g

pating utama tingkatannita dari mereka adalah melihat wajah Allah

setiap hari dua kali;"

Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi dari Abdu bin SyabAbah dari IsrA'il

dari Tsuwair, ia rnengatakan, "Telah diriwayatkan tidak hanya

dari satu arah dari IsrA'iI dari Tsuwair dari lbnu 'Umar, marfir'.

Ia berkata bahwa diriwayatkan oleh ats-Tsauri dari Tsuwair

dari Mujahid dari Ibnu 'Umar perkataannya." Ia berkata bahwa

diriwayatkan oleh Abdu al-Malik bin Abjar dari Tsuwair dari Ibnu
.Umar, mauqcrf demikian yang ia katakan. Dan telah disebutkan di

depan riwayat Ahmad dari.jalan ini marfir'.

Muslim dan ath-ThabrAni meriwayatkan dan ini lafazhnya dari

hadits Sufyan bin Ayyinah dari Muthrif bin Tharif dari Abdu

al-Malik bin Sa'id bin Ab.jar dari asy-Sya'bi dari al-Mughirah

bin Syu'bah 
-di-rafa'-kan 

oleh Ibnu Jarir, sedangkan Muthrif

tidak me-rafa'-kannya- ia berkata, "MffsA berkata, 'Wahai

\ Tuhan, beritahukan kepadaku penduduk surga yang paling

*
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rendahtingkatannya.'Allahberkata,'Iya'Iaadalahseoranglaki-
laki yang rlatang setelah orang-orang memasuki rumah-rumah mereka

danmengambilbarang-barangmereka,makadikatakankepadanya'
'Masuklahkesurga."Makaiaberkata,'WahaiTuhan'bagaimana

aku memasukinya dan orang-orang telah masuk ke rumah-rutrtalt

merekadanmengambilbarang-barangmereka?'Allahberkata'
'APakah engkau senang jika mempunitai seperti apa yang dimilihi

olehsalahseorangdariraja-rajadidunia?,Iaberkata,.Tuhan,aktt

senang.' Maka Allah berkata, 'sesungguhnya bagiruu seperti itu dan

yang seperti ttu.'"

Sufyin menggabungkan kelimajarinya dan mengatakan' "Orang itu

berkata, Aku senang. Tuhan"'' Maka Altah berkata" sesungguhnya

bagimu ini dan apa lang engkau inginkan dan yang disenangi oleh

keduamatamu.'Laluiaberkata'AkusenangwahaiTuhan"''MCrsA

berkata, 'Dan beritahukanlah aku mengenai seorang penduduk

surga yang paling tinggi tingkatannya'' Allah berkata' 'Iya' Mereka

adalah orang-orang yang akan Aku beritahukan kepadamu tentang

mereka. Aku menanam kemuliaan mereka dengan tangan-Ku dan Aku

menutupnya, maka belum pernah ada mata yang melihat dan telinga

yang mendengar serta belum pernah terdetik dalam hati manusia""

Ia mengatakan bahwa bukti dari itu ada dalam Kitab Allah'

" seorang pun tid.ak mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereku

yaitu (bermacanl-nlacam nikmat) yang meruledapkan pandangan malu

sebagaibalasanterhadapapalangtelahmerekakerjakan'"(QS'as-

Sajdah lsa)z fi)

\ise'.$ fili o &'ei-e 3at il:r {t
- t.",.-;{ . I:'- r,-'loJ-sr-J
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Kenikmatan Surga Belum Pernah Terlihat oleh
Mata, Terdengar di Telinga, Bahkan Belum Pernah

Terdetik Dalam Hati Manusia

Telah tersebut dalam Ehah?hain dengan lafazh dari Muslim, dari
hadits SufyAn bin Ayyinah dari /.bfiaz-ZinAd dari al-Araj dari Ab0
Hurairah dari Nabi Shallallilhu i4laihi wa S allam,beliau mengatakan,
"Allah beqlfirman, 'Disiapkan bagi hamba-hamba-Ku yang shalih, apa

yang belum pernah dilihat oleh mata dan belum pernah didengar dengan

telinga serta belum pernah terdetik dalarn hati manusia."'

Bukti dari itu ada dalam Kitab Allah,

?-1' ',lF

t...
Q:'o-e't^-'

" Seorang pun tidak mengetahui apa yang disembunyikan untuk rureka

yitu (bermacarn-nlacam nikmat) lang nlenledapkan pandangan mata

sebagai balasan terhadap apa yng telah mereka kerjakan." (QS. as-

Sajdah lsz)z 17)

ImAm Ahmad berkata, "Hdr0n bin Ma'rfff meriwayatkan kepada

kami dari Ibnu Wahab dari Ab0 Shakhar bahwa Abri HAzim

meriwayatkan kepadanya dan berkata, Aku mendengar Sahal bin
Sa'ad berkata, Aku menyaksikan dari Rasulullah sebuah pertemuan

yang beliau menyebutkan sifat-sifat surga hingga selesai dan beliau

berkata di akhir haditsnya, 'Di dalamryta terdapat apa yng belum

pernah dilihat oleh mata dan belum pernah didengar oleh telinga serta

be lurn p ernah terdetik dalam hati manusia.' Kemudian beliau membaca

ayat ini,

ri i9; &'r+i J3k li >Lbiif u.,
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" seorang pun tidak mengetahui apa yang disemburyikan untuk mtreka

yaitu (bermacarn-macam nikmat) yang menledapkan pandangan rnata

sebagai balasan terhadap apa yang telah mereka kerjahan." (QS. as-

Sajdah lsa): n)

Diriwayatkan oleh Muslim dari HAr0n bin Ma'r0f.

Bagian-bagian di Surga, Ketinggian serta
Kebesaran Derajatnya

Allah Ta'Ahberfirman,

61w3)$i;:*
6l;uJi'ftfutL\

" Te tap i orang- orang y ang b e r ta kza a k e p a da Tuhanryt a me re k a me ndap at

tempat-tempat yang tinggi, di atasnjta dibangun pula tempat-tempat

yang tinggi yng di bazaahnya mengalir sungai-sungai. Allah telah

berjanji dengan sebenar-benarnya. Allah tidak akan memungkiri janji-
Nya." (QS. a?.-Zumar lse)z zo)
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" Merekalah itu yang memperoleh balasan yang berlipat ganda disebabkan

apa lang telah mereka kerjakan dan mereka aman sentosa di tempat-

tenpatltang tinggt (dalam surga);'(QS. Sabi' ls+): s7)

Telah tersebut dalam Shahihain dan lafazh punya Muslim dari

hadits Malik dari Shafwfln bin Sulaim dari AthA' bin YasAr dari

AbO Sa'id al-Khudri bahwa Rasulullah ShallallAhu i4laihi zaa Sallam

bersabda, "sesungguhnya penduduk surga melihat kepada penghuni

tenpat-tem.pat yang ttnggt sebagaimana mereka melihat sebuah bintang

ltang bercahqta lang ada di ufitk dari timur atau barat dikarenakan

keutamaan di antara mereka." Mereka berkata, "Wahai Rasulullah,

apakah itu rumah-rumah para nabi yang tidak bisa mencapainya kecuali

mereka?" Rasulullah berkata, "Ijta, benar. Demi Zat ltang jizuaku berada

dalam genggaman-Nya, yaitu orang-orang Jang beriman kepada Allah

dan membenarkan para rasul."

Dalam Shahih juga disebr"rtkan dari hadits Abir HAzim dari Sahal

bin Sa'id bahwa Rasulullah Shallalldhu )4laihi z.ua Sallam bersabda,

" sestmgguhnya penduduh surga melihat tempat-temPat yang tinggi

dalam surga sebagaimana mereka melihat bintang wng bercahaya yang

ada di ufuh langit."

Ahmad mengatakan, "Fazirah meriwayatkan kepada kami dari

Falih dari HilAl yaitu Ibnu Ali dari Ath0' dari AbCr Hurairah bahwa

Rasulullah Shallalldhu Alaihi zta Sallam bersabda, 'Sesungguhnya

penduduk surga melihat dalant. surga sebag;aimana mereka melihat

-memandang- 
bintang berca.haya iang ada di ufuk yang terbit

il
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dari keutamaan demiat-dera1at.' Mereha berkata, 'Wahai Rasulullah,

apakah mereka para nabi?' Rasulullah berkata, 'Iya, benar. Demi Zat

y a n g j iu a ku b era da da lam g enggaman - Nit a, me re k a go longan- go longan

yang beriman kepada Allah dan membenarkan para rasul."' Al-HAfizh

adh-DhiyA' berkata, "Ini di atas syarat al-BukhAri."

Kedudukan Orang-orang yang Saling Mencintai
Akan Meraih Keagungan Allah di Surga

hnAm Ahmad berkata, 'Ali bin AbbAs meriw'ayatkan kepada kami

dari Muhammad bin Mathraf dari AbCr HAzim dari AbCr Sa'id al-

Khudri bahwa Rasulullah Shallalldhu Aktihi zaa Sallam bersabda,

'sesungguhnya orang-or(tng lang saling mencintai mereka melihat

tem.pat-tempat rnereka di dalam surga seperti bintang yartg terbit dart

tirnur atau barat.' Maka ia berkata, 'siapakah mereka?' Rasulullah

berkata, 'Mereka adalah orang-orang yng saling ntencintai karena

Allah Tang Mahamulia dan ll[ahaagung."'

Dalanr hadits Athiyyah dari Abfi Sa'id marfir' disebutkan,

"sesungguhnya penghuni 'lliyyin (tempat yang tinggi) rnereka

dilihat oleh orang lain dari mereka seolah-olah mereka melihat

bintang yang bercahaya di ufuk langit. Dan sesungguhnya Abii

Bakar dan 'Umar adalah bagian dari tnereka."

Tempat Tertinggi di Surga adalah al-Wasilah,
Di Sana Terdapat Tempat Rasfflulldh

Disebutkan dalam kitab Shahih al-BukhAri dari Ali bin AbbAs dari

Syu'aib bin Ab0 Hatnzah dari Muhammad ibnul-Munkadir dari

Jdbir bin AbclullAh dari Rasulullah Shallalldhu Alaihi wa Sallam

bahwa beliau bersabda, "Barangsiapa berkata, 'Ta Allah Tuhan

pemilik panggilan ltang sem.purna ini dan shalat lang didirikan, berilah
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Muhammad al-Was?lah dan al-Fadhilah dan berilah ia tempat yang

terpuji yng telah Engkau janjikan kepadanya', maka halal bagirya

ryqfaat dariku pada Hari Kiamat;'

Dalam Shahih Muslim disebutkan dari Muhammad bin Salamah

dari lbnu Wahab dari Haiwah dan Sa'id bin Abfi AyCrb dari Ka'ab bin

Alqamah dari Abdurrahmdn bin Jubair dari AbdullAh bin Amrir
ibnul-'Ash bahw'a sesungguhnya ia mendengar Nabi Shattallfrhu

i4laihi wa Sallam bersabda, "Apabila kalian mendengar mu'adzin

maka ucapkanlah seperti jtang ia ucapkan. Kemudian bershalazuatlah

kepadaku. Karena sesungguhnya barangsiapa yang bershalautat

kepadaku sekali ruaha Allah bershalazaat atasnya sepuluh kali. Kemudian

mintalah kepada Allah al-Wastlah untukku. Sesungguhnya ia adalah

sebuah tenpat di surga yang khusus untuk seorang hamba dari semua

hamba-Nya dan aku berharap aku adalah orang itu. Barangsiapa yng
meminta untukku al-Wastlah rnaka halal bagirya syafaatku."

Al-Wasilah Merupakan Derqiat Tertinggi
di Surga, dan Tidak Ada yang Mendapatkannya

Selain Rasulullah

ImAm Ahmad berkata, 'Abdu ar-Raziq meriwayatkan kepada

kami dari SufyAn dari Laits dari Ka'ab dari Ab0 Hurairah bahwa

Rasulullah ShallailAhu i4laihi ua Sallam bersabda, 'Apabila kalian

bershalautat kepadahu maka 'mintalah kepada Allah al-Wasilalt

untukku.' Mereka berkata, 'Wahai Rasulullah, apakah al-Wasilah

itu?' Rasulullah ShallailAhu Alaihi zaa Sallam bersabda, 'Kedudukan

tertinggi di surga, yang tidak ada yang menerimanjta kecuali hanya satu

orang saja. Dan aku berharap akulah yang menjadi orang itu."'

ImAm Ahmad berkata, "MffsA bin DAwud meriwayatkan kepada

kami dari Ibnu Luhai'ah dari M0sA bin WirdAn, dari AbCr Sa'id al-

Khudri bahwa Ras0lullAh Shallalhhu )4laihi wa Sallam bersabda,
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'Al-Wasilah adalah satu kedudukan di sisi Allah yang tidak ada

tingkatan di atasnjta. Maka mintalah kepada Allah supaya memberiku

al-Wastlah."'

Imim ath-Thabrini berkata,'Ahmad bin Ati al-Abdr meriwayatkan

kepada kami dari al-Walid bin Abdu al-Malik al-Hardni dari Mirsd

bin Ayan dri Ibnu AbO Dzu'aib dari Muhammad bin Amr0 bin

Atha' dari Ibnu AbbAs bahwa Rasulullah Shallalldhu Alaihi uta

Sallam bersabda, 'Mintalah kepada Allah al-Wasilah untukku. Karena

sesungguhnya tidak ada seorang hamba yang memintakan itu untukku

di dunia kecuali aku menjadi pemberi slafaat atau saksi baginya pada

Hari Kiamat."'

Ath-ThabrAni mengatakan bahwa tidak ada yang meriwayatkannya

dari Ibnu Dzu'aib selain M0sA bin Ayan.

Bahan Pembuat Bangunan lstana di Surga

ImAm Ahmad berkata, 'Abfi an-Nadhar dan Abff KAmil

meriwayatkan kepada kami dari Zuhair dari Sa'ad Abir MujAhid

dari Abir Mudallih al-Madini pelayan Ummu al-Mu'minin 'Aisyah

bahwa ia mendengar Abfr Hurairah berkata, 'Wahai Rasulullah,

apabila kami melihat Anda, melembutlah hati kami dan kami adalah

penduduk akhirat. Namun ketika kami berpisah dari Anda dunia,

membuat kami takjub dan kami pun mencium wanita-wanita dan

anak-anak.' Maka Rasulullah Shallalldhu Alaihi wa Sallambersabda,

'Kalau kalian rnenjadi.- (Atau berkata) Seandainya kalian menjadi

dalam setiap keadaan seperti keadaan kalian ketika kalian bersamaku,

pastilah para malaikat menlalami kalian dengan telapak tangan mereha.

Dan pastilah mereka mengunjungi kalian di rumah kalian. Kalaulah

kalian tidak berdosa, pastilah Allah datang kepada orang-orang lang
berdosa untuk mengam.puni mereka.'
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AbCr Hurairah pun berkata,'Wahai Rasulullah, ceritakanlah kepada

kami tentang surga, apa bangunannya.' Rasulullah berkata,'Batu

bata dari emas, batu bata dari perak, dan tanah liatnya dari kasturi

murni. Dan kerikil-kerikilnya adalah mutiara dan yqut. Tanahryta

adalah zaforan. Barangsiapa lang meruasukinya ia merasakan

kenikmatan dan tidak lelah, abadi dan tidak mati, bajuryta tidak basah

dan mudanya tidak punah."'

Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi dari hadits AbdullAh bin Numair

dari Sa'dAn dan ia kuat, dari Sa'ad bin AbCr Mu.jAhid ath-ThA'i

dan ia kuat, dan Hasan mengatakan bahwa kedua laki-laki ini

menguatkan riwayat Ibnu Numair.

AbO Bakar bin Ab0 ad-Dunyd berkata, "Muhammad ibnul-Matsni

al-Bazzdr meriwayatkan kepada karni dari Muhammad bin ZiyAd

al-Kalabi dari Nafis bin Hunain dari Sa'id bin Abff Arfibah dari

QatAdah dari Anas bahwa Rasulullah Shallalldhu i4laihi wa Sallam

bersabda, 'Allah menciptakan surp;a Adn dengan tangan-N1a. Batu

bata dari muatiara putih, batu bata dari yaqut merah, dan batu bata

dari zabarjad hqau. Thnah liatnjta dari kasturi dan kerikilrya adalah

mutiara serta rumputnya adalah zafaran. Kemudian Allah berkata

kepadany a,' Bicaralah !' M aka ia berkata,'S e sungguhny a beruntunglah

orang-orang yng berima'n.' (QS. al-Mu'minttn [zsJ: t). Kemudian

Allah berkata, 'Demi kemulian-Ku dan keagungan-Ku tidak ada yang

menjadi tetanggaku di dalammu seorang yang bakhil.' Kernudian

Rasulullah rnembaca,

t F i*ti, lotis \ j,*,i, ) ztz

U airt iraitr

Rahasia Akhirat

'Maka bertakualah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu dan

dengarlah serta taatlah dan naJkahkanlah naJkah yang baik untuk

dirimu. dan barangsiapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, Maka

mereka ltulah orang-orang yang beruntung!" (QS. at-Taghflbun

[o+]: te)

Ab0 Bakar bin Mardawiyah berkata, 'Abdullih bin IshAq bin

IbrAhim meriwayatkan kepada kami dari al-pAsim ibnul-Mughirah

al-Jauhari dari 'UtsmAn al-Muqri dari Ali bin Shalih dari Abir

Rabi'ah 
-yaitu 

'Umar bin Rabi'ah- dari al-Hasan dari Ibnu
'Umar bahwa Rasulullah Shallalldhu i{laihi wa Sallam bersabda,

'Orang yang masuk surga hidup dan tidak mati, nterasakan kenikmatan

dan tidak susal4 bajunjta tidak basah dan mudanya tidak punah;

Dikatakan,'Wahai Rasulullah, bagaimanakan bangunannya?'

Rasulullah mengatakan, 'Batu bata dari emaq batu bata dari perak,

dan tanah liatrya dari kasturi murni. Kerikilnla adalah mutiara dan

yaqut serta debunla adalah za'faran."'

.Nl-Bazzdr berkata, "Bisyar bin Adam meriwayatkan kepada kami

dari Y0nus bin 'Ubaidillah al-'Amri dari 'tsA ibnul-tradhal dari

al-Hariri dari AbO Nadhrah dari AbCr Sa'id dari Nabi Shallalhhu

)4laihi wa Sallam, beliau bersabda, 'Allah menciptakan surga berbatu

bata dari emas, batu bata dari perak, dan tanah liatnya adalah kasturi

murni. Kemudian Dia berkata kepadaryta, 'Bicaralah!' Maka surga

berkata, 'Sesungguhrya beruntungltth orang-orang lang beriman ' (QS.

al-Mu'mintrn [zsJ: 1). Kemudian malaikat berkatq 'Beruntunglah

engkau sebagai tempat para raJa.'"

Diriwayatkan oleh al-Baihaqi dan padanya ada redaksi, "Maka

Allah berkata, 'Beruntunglah engkau menjadi tempat para raJa'"

Diriwayatkan oleh Wuhaib dari al-jariri dari Ab0 Nadhrah dari

AbO Sa'id, mauqttf

Dalam hadits DAwud bin Abff Hindun dari Anas ma(ii,
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"sesungguhnya Allah membangun Firdaus dengan tangan-Nya.

Dan menjaganya dari setiap orang musyrik serta dari orang yang

kecanduan khamar yang mabuk."

Abir Bakar bin Abfi Syaibah berkata, "Mu'iwiyah bin Hisyim

meriwayatkan kepada kami dari Ali bin 'Ashim dari 'Umar bin

Rabi'ah dari al-Hasan dari Ibnu 'Umar, ia berkata, 'Dikatakan

kepada Rasulullah,'Wahai Rasulullah. Bagaimanakah bangunan

surga?' Rasulullah berkata, 'Batu bata dari perak, batu bata dari

emas, dan tanah liatnya dari kasturi. Kerikilnya mutiara dan yaqut, dan

debuny a adalah zafaran."'

Tanah liat di sini, yaitu untuk merekatkan batu-batu dalam

bangunan, agar merekat antara yang satu dengan yang lain.

Ath-ThabrAni berkata, 'Ahmad bin Khalid meriwayatkan dari

Ab0 al-Yamin al-Hakam bin Nflfi' dari ShafwAn bin Amr0 dari

MuhAjir bin Maim0n dari FAthimah ra. bahwa sesungguhnya ia

berkata kepada Nabi ShallallLhu Alaihi wa Sallam, 'Dimanakah ibu

kami Khadijah?' Rasulullah berkata, 'Di dalam rumah terbuat dari

kayu yang tidak ada kegaduhan serta kepenatary di antara Maryam

dan Asiyah istri Fir'aun' Fithimah ra. berkata, Apakah dari kayuP'

Rasulullah ShatlallLhu Alaihi wa Sallam bersabda, 'Tidak tapi dari

kayu yng diuntai dengan permata, mutiara dan yaqut."'

Ath-ThabrAni mengatakan bahwa tidak diriwayatkan dari

FAthimah kecuali dengan sanad ini.

ShafwAn bin Amr0 hanya sendirian.

Saya berpendapat bahwa ia merupakan hadits ghartb.

Ia mempunyai saksi dalam shahih, "sesungguhnya Allah

menyuruh aku untuk memberi kabar gembira kepada Khadijah

\ akan sebuah rumah di surga dari kayu yang tidak ada kegaduhan

1$ 
a", kepenatan."
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Sebagian ulama mengatakan bahwa sesungguhnya rumahnya dari

bambu mutiara karena ia mendapatkan tonggak pertama dalam

membenarkan Rasulullah Shallalldhu i4laihi wa Sallam ketika
Allah mengutusnya. Sebagaimana yang ditunjukkan dari hadits

awal kerasulan bahwa sesungguhnya ia adalah orang pertama

yang beriman dengan apa yang ia katakan ketika Rasulullah

memberitahunya apa yang beliau lihat dan berkata, 'Aku telah

mengkhawatirkan diriku sendiri." Maka Khadijah berkata, "sekali-

kali tidak. Allah tidak akan membuatmu bersedih sama sekali.

Sesungguhnya engkau menyambung persaudaraan, benar dalam

perkataan, menanggung beban orang lain, memberi orang yang
tidak punya, dan membantu orang yang terkena musibah."

Sementara penyebutan Maryam dan Asiyah dalam hadits ini
sesungguhnya di dalamnya terdapat syiar bahwa Rasulullah

ShallallAhu Alaihi wa Eallam menikah dengan mereka di rumah

akhirat. Dan sebagian dari penakwil telah mencoba mengambil

kesimpulan itu dari Al-pur'an dari firman Allah dalam surat,
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"Hai nabi, Mengapa kamu m.engharamkan apa yang Allah halalkan

bagirnu; kamu mencari kesenangan hati isteri-isterimu? dan Allah Maha

Pengampun lagi Maha Perytayng)' (QS. at-Tahrim [oo]: t)
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,,Jika nabi Tnenceraihan kamu, boleh jadi Tuhannita akan memberiganti

kepadanya dengan isteri yang tebih baik daripada kamu, yangpatuh,

yang beriruan, yang taal yang bertaubat, yang mengerjakan ibadat, yang

berpuasa, yang janda dan jtang perawan." (QS' at-Tahrim [oe]: 5)

Kemudian disebutkan Asiyah dan Maryam di akhir surat'

Dan diriwayatkan yang seperti ini dari al-BarA' bin 'Azrb dan

lainnya dari orang-orang salaf. Hanya Allah Yang Mahatahu.

Keutamaan Shalat Malam, Memberi Makan

Fakir Miskin, dan Memperbanyak Puasa Sunnah

Abo Bakar bin Ab0 Diwud berkata, 'Ali ibnul-Mundzir ath-Tharifi

meriwayatkan kepada karni dari Ibnu Fudhail dari Abdurrahrnan

bin Ishaq dari an-Nu'rnAn bin Sa'ad dari Ali bin Ab0 Thalib bahwa

Rasulullah shatlailahu Alaihi uta sallam bersabda, 'sesungguhnla

surga mempunjtai kamar-kamar. Engkau melihat luarnya dari dalamnya

rlan dalamnjta dari lu.arnla.' Maka berdirilah A'rdb? dan berkata,

,wahai Rasulullah untuk siapakah ia?' Rasulullah berkata, 'untuk

orang yang baih perkataanryta, memberi makan, selalu berpuasa dan

shalat di waktu malam ketika orang-orang tidur""

Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi dari Ali bin Hajar dari Ali bin

Mashar clari AbdurrahrnAn bin IshAq dan ia mengatakan,"Gharib

dan kita tidak mengetahuinya kecuali dari haditsnya'"

Ath-Thabrini meriwayatkan dari hadits al-watid bin MusIim dari

Mu'Awiyah bin salarn dari Yazid bin Salam dari Abo SalAm dari

Abir Mirsi al-Asy'ari dari Abo Malik al-Asy'ari bahwa Rasulullah

shallatldhu Alaihi zua sallam bersabda, " sesungguhnya di dalam

surga terclapat kamar-kanlar lang terlihat luarnlta dari dalantn\a dan

rlalamnjta rlari luarnya, lang disiapkan oleh Allah untuk orutng lang
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memberi makanan dan ralin berpuasa serta shalat di utaktu malam

ketika orang-orang tidur."

Al-Hflfizh adh-Dhiyd' berkata, "Menurutku, ini sanad hasan

dan Ab0 Malik disebutkan di dalamnya yang menunjukkan

kebenarannya karena ia telah meriwayatkannya dan menjadi sanad

haditsnya juga."

Telah tersebut pula dalam sebagian hadits bahwa istana terbuat

dari satu mutiara, pintu-pintunya dan daun-daun pintunya serta

atapnya.

Dalam hadits lain dijelaskan, "Atap-atap surga dari cahaya yang

berkilau-kilau seperti kilat yang bercahaya. Kalaulah Allah tidok

menetapkan pandangan merekq hampir-hampir ia mengambil

pandangan mereka."

Al-Baihaqi berkata, 'Abir al-Husain bin BusyrAn meriwayatkarr

kepada kanri dari AbO Amr0 'UtsmAn bin Ahmad yang terkenal

dengan Ibnu as-SimAk dari AbdurrahmAn bin Muhammad bin

Mansh0r dari Ubay dari Abdurrahm6n bin Abdu al-Mu'min dari

Muhammad bin WAsi'dariJAbir bin AbdullAh, ia berkata,'Rasulullalr

Shallalldhu Alaihi wa Sallam berkata, 'Maukah aku meruberitahukan

kepada kalian mengenai kamar-kantar di surga?' Kami berkata, 'lya,

wahai Rasulullah.' Rasulullah berkata, 'Sesungguhryta di dalam surg,t

terdapat kamar-kamar dari semua jenis permata. Sisi luarnya terlihol

dari dalam dan sisi dalamnya terlihat dari luar. Di dalamnya terdapul

kenikmatan-kenikmatan serta kelezatan-kelezatan juga keutamaon-

keutam.aan yang belum pernah terlihat oleh mata dan didengar oklr

telinga..'

Kami berkata, 'Wahai Rasulullah, untuk siapakah kamar-karrrar

ini?' Rasulullah berkat a,' U ntuk orang-orang I anp; meneb ark an s a lu n,

ntemberi makanan, rajin berpuasa, dan shalat di zuaktu malarn keliht

N,
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orang-orang tidur.'Kami berkata, 'Dan siapakah yang mamPu untuk

itu?' Rasulullah berkat a,'(Jmatku mampu melakukan itu. Dan aku akan

memberitahu kalian tentang itu. Barangsiapa yang bertemu saudaranya

maka ucapkanlah salam kepadanya, atau jazaablah salamnYa, maka ia

telah menebarkan salam. Barangsiapa memberi mahan keluarga dan

anak-anakn3ta hingga mengenyangkan mereka maka ia telah mtmberi

makan. Barangsiapa lang berpuasa Ramadhan dan dalam setiap bulan

puasa tiga hari saja maka ia sudah rajin puasa. Barangsiapa shalat

,Isld' terakhir dan shalat shubuh bery'amaah maka ia telah shalat di

waktu malam ketika orang-orang tidur, orang-orang Tahudi, Nasrani

dan Majusi;"

Kemudian al-Baihaqi berkata, "Sanad ini tidak kuat hanya saja

dengan kedua sanad yang pertama mereka saling menguatkan.

Hanya Allah Yang Mahatahu"'

Ia mengatakan bahwa telah diriwayatkan dengan sanad lain dari

Jibir. Kemudian ia menyebutkannya dari jalan Ali bin Harb dari

Hafshin bin Amr0 bin Qais al-Malf i dari AthA' dari Ibnu Abbfls

mar{Cr', seperti itu.

Al-Baihaqi meriwayatkan dari hadits Hasan bin Farqad dari al-

Hasan al-Bashri dari 'Imran bin Hushain dan Ab0 Hurairah,

keduanya berkata bahwa Rasulullah ditanya mengenai ayat ini,

"Dan (mendapat) tempat-tempat itang bagus di surga Adn'" (W' ot-

Taubah ls): tz). Maka beliau berkata, "Istana dari mutiara dan di

dalam istana tersebut terdapat tujuh puluh kom.plek dari yaqut. Dalam

setiap kom.plek terdapat tujuh putuh rumah dari zamrud berutarna hijau.

Dan dalam setiap rumah terdapat tempat tidur. Dalam setiap tenpat

tidur terd.apat tujuh puluh kasur dari setiap warna. Di atas setiap kasur

terd.apat seorang istri dari bidadari. Dalam setiap rumah terdapat tujuh

puluh meja makan. Di setiap mzja makan terdapat njuh puluh warna

d.ari makanan. Di setiap rumah terdapat tujuh puluh pelayan wanita,

L seorang muhmin setiap pagi diberi kekuatan untuk mendatangi semua

*\ ,,,"
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Saya berkata, "Ini adalah hadits ghar?b dan bahkan seolah-olah itu

adalah hadits maudh0'. Sesungguhnya khabar ini lemah sekali dan

apabila sebuah khabar lemah maka tidak mungkin bersambung."

AbdullAh bin Wahab berkata, 'AbdurrahmAn bin Zaid bin Aslam

meriwayatkan kepada kami dari ayahnya, ia berkata bahwa

Rasulullah Shallalldhu Hkihi wa Sallam bersabda, 'Sesungguhnya

diberikan kepada satu orang laki-laki sebuah istana dari mutiara dan

di dalam istana itu terdapat tujuh puluh kamar. Dalam setiap kamar

terdapat tujuh puluh istri dari bidadari. Dalam setiap kamar terdapat

tuluh puluh pintu yang apabila dimasuki dari setiap pintu terdapat satu

k e h aruman d ar i zu e w angi an s urga ! ang b e r b e d a de ngan k e har uman y an g
ia masuki dari pintu lang lain.' Kemudian Rasulullah membaca,

\;s t;,'.V

'seorang pun tidak mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka

yaitu (bermacanx-macam nikmat) lang menledapkan pandangan mata

sebagai balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan."' (QS. as-

Sajdah lsz)z rz'1

Saya berkata, "Telah diriwayatkan oleh Imim Ahmad dari Hasan

dari Ibnu Luhai'ah."

Hayyi bin AbdullAh bin Syuraih al-Ma'flfiri meriwayatkan

dan menyebutkan dengan sanadnya seperti itu, hanya saja ia

mengatakan, "Maka AbO MCrsA al-Asy'ari berkata, 'Untuk siapakah

ia wahai Rasulullah?"' Hanya AUah Yang Mahatahu.

ImAm al-Qurthubi menyebutkan dari jalan AbO Hadiyah bin

Ibrdhim bin Hadiyah dari Anas bin Malik marfff', "Sesungguhnya

di dalam surga terdapat kamar-kamar yang tidak terdapat

t-l ) . i .l-a $',t'..'
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An-Nih6yatu fr al-Fit6ni wa al-Mal6himi

gantungan-gantungan di atasnya dan tidak pula terdapat

tiang-tiang di bawahnya." Dikatakan, "Wahai Rasulullah, lalu

bagaimanakah penghuninya memasukinya?" Rasulullah berkata,

"Mereka mentasukinla mirip burung." Dikatakan, "Wahai Rasulullah

untuk siapa iaP" Rasulullah berkata, "Untuk orang lang menderita,

s a kit, dan mendap at mu sib ah-mus ib ah."

Bilik-bilik di Surga

Allah Ta'dla berfirman,

;k, , {r; Ut^t -I. :qri j L'ir.i 3;

"Bidadari-bidadari yng jelita, putih bersih dipingtt dalam hemah-

kemah. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang engkau dustakan?"

(QS. ar-Rahmfln [55]: 7e-73)

Tersebut dalam Shahihain dengan lafazh Muslim dari hadits Abu
'ImrAn al-Jauni dari Abff Bakar bin Abff MffsA al-Asy'ari dari

ayahnya bahwa Rasulullah Shallalldhu Alaihi zua Sallam bersabda,

" Sesungguhnya bagi seorang mukmin sebuah bilik dari satu buah mutiara

1ang dilubangi. Panjangnya enam puluh mil. Bagi seorang mukmin

di dalamnya terdapat keluarga-keluarga yang ia berkeliling kepada

mereka dan mereka tidak nrclihat sebagian yang satu dengan sebagian

yng lain."

Dalam riwayat al-BukhAri disebutkan "tiga puluh mil". Dan yang

benar adalah "enant puluh mil".

Abir Bakar bin Abfi ad-DunyA berkata, "Muhammad bin Hafshin

meriwayatkan kepada kami dari Manshfir dari Yfisuf ibnush-

azl

r'?',,'', i,i*
r.-. v
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ShabAh dari Abfi Shalih dari Ibnu AbbAs, 'Bidadari-bidadari yarrg
jelita, putih bersih dipingit dalam bilik-bilik. Bilik terbuat tl,r.i
mutiara yang dilubangi panjangnya satu farsakh, dan lebarnya sat rr

farsakh. Ia mempunyai seribu pintu yang terbuat dari emas dan rli
sekitarnya terdapat sur6diq. Bulatannya lima puluh farsakh rlari
setiap pintu masuk seorang malaikat kepadanya dengan mernbaw:r

hadiah dari sisi Tuhannya. Dan itulah firman Allah Ta'dla,

- .-i. 1/.2 . .-, - ,., l, , t.
iF'rU n Ut; u * ,y: +f-+ s'-lb ,>-2
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'(yaitu) sjurga Adn yng mereka masuk ke dalarunya bersama-sanut

dengan orang-orang yng saleh dari bapak-bapaknya, isteri-isterirqy,t

dan anuk cucunla, sedang malaikat-ntulaikat musuk ke tempat-tempul

mereka dari semua pintu."' (QS. ar-Ra'dt lts): as)

Ibnu al-MubArak berkata, "HamAm meriwayatkan kepada karrri

dari 'Ikrimah dari Ibnu AbbAs ia mengatakan, 'Bilik terbuat dari
mutiara yang dilubangi satu farsakh kali satu farsakh dan ia

mempunyai ernpat ribu daun pintu dari emas."'

patAdah berkata dari KhAlid al-'Ashri dari Abfi ad-DardA', ia

mengatakan bahwa bilik dari satu mutiara dan ia mempunyai tuiulr
puluh pintu yang semuanya dari mutiara.

Tanah Surga

Tersebut dalam kitab ash-Shahthain dari hadits az-Zuhri <lari
Anas bin Malik dari AbO Dzarr dalam hadits al-Mi'rA.j, Rasulrrll,.h

Shallalldhu Alaihi tea Eallam bersabda, "Aku dimasukkan ke sur,qir

dan ternltata ia adalah kubah-kubah dari mutiara dan tanahnyu utlulrtlr

kasturi."



Imtm Ahmad berkata, "Rauh meriwayatkan kepada kami dari
Himad dari al-Hariri dari Abfi Nadhrah dari Abfi sa'id bahwa
Rasulullah shallallahu Alaihi wa sallambertanya kepada lbnu shaid
mengenai debu di surga, ia berkata, 'Ia adalah pelataran putih dari
kasturi murni.'Maka Rasulullah berkata, ,Ia 

benar.,,,

Demikian yang diriwayatkan oleh ImAm Ahmad.

Diriwayatkan oleh Muslim dari hadits Ab0 salamah dari Abff
Nadhrah mirip seperti itu.

Diriwayatkan oleh Muslim juga dari Ab0 Bakar bin AbO Syaibah
dari Ab0 usamah dari al-Hariri dari Ab0 Nadhrah dari Ab0 sa'icl
bahwa Ibnu shaid bertanya kepada Rasulullah shattattdhu j4taihi

wa sallam mengenai debu surga, maka Rasulullah shallalldhu
j4laihi uta sallam bersabda, "pelataran putih dari kasturi murni."

Ahmad berkata,'Ali bin Abdullah meriwayatkan kepada kami dari
sufyan dari Mujdlid dari asy-sya'bi dari J6bir bin Abdullah bahwa
Rasulullah shallalldhu j4laihi zaa sallam berkata mengenai orang
Yahudi, 'sesungguhnya aku menanltai mereka tentang pelataran putih
maka aku pun bertanjta kepada mereka. Maka mereka mengataka\ 'Ia
adalah roti, wahai Abfi al-Qdsim!" Maka Rasulullah berkata, 'Roti
dari mutiara."'

Tersebut dalam hadits Abff Hurairah dan Ibnu 'Umar serta yang
lainnya mengenai sifat bangunan surga, "Milath (tanah liat)nya
dari kasturi dan kerikilnya mutiara dan yaqut serta debunya adalah
zafaran."

Milath (tanah liat) dalam bahasa adalah penamaan dari tanah liat
yang berada di sela-sela bebatuan dalam bangunan (semen). Maka
mungkin saja sebagian tanahnya terbuat dari kasturi clan sebagian
lain tanahnya adalah za'faran. Hanya Allah yang Mahatahu.

Rahasia Akhirat

Kebesaran dan luasnya surga telah disebutkan di depan dalam

Shahih al-Bukhtri dari Anas bahwa Rasulullah ShallailAhu )4laihi

wa Sallam bersabda, " Sejengkal tanah seorang dari kalian atau tempat

kakinya berpgak adalah lebih baik daripada dunia dan seisinya;'

Ahmad berkata, 'Abdu ar-RazAq meriwayatkan kepada kami

dari Ma'mar dari HamAm dari Abff Hurairah bahwa Rasulullah

ShallailAhu )4laihi uta Sallam bersabda, 'Sesungguhnya tali benang

seorang dari kalian dari surga adalah lebih baik daripada apa yang ada

di antara langtt dan bumi."'

Di atas syarat asy-SyaikhAni.

Ibnu Wahab berkata, 'Amrfr ibnul-HArits meriwayatkan kepada

kami bahwa Sulaimin bin Humaid meriwayatkan kepadanya

bahwa 'Amir bin Sa'ad bin AbCr WaqqAsh berkata, 'sulaimdn aku

tidak mengetahui kecuali bahwa ia meriwayatkan dari ayahnya dari

Rasulullah ShallailAhu i{laihi wa Sallam bahwa beliau bersabda,

'Seandainya sedikit cahala dari surga rnuncul di duniq pastilah ia

menghiasi apa-apa lang ada di antara langit dan bumi.""
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Sungai-sungai Surga, Pepohonan
dan Buah-buahnya

Allah Ta'Alaberfirman,
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An-r\rnayatu n at-Frtanl wa at-Malahtmt

"Dan sampaikanlah berita gembira kepada mtreka yang beriman dan

berbuat baik, bahwa bagi mereka disediakan surga-surga yang mengalir

sungai-sungai di dalamnya. setiap mereka diberi rezki buah-buahan

dalam surga-surga itu, mereka mengatakan : "Inilah yng pernah

diberikan kepada kami dahulu." mereka diberi buah-buahanyang serupa

dan untuk mereka di dalamnya ada isteri-isteri yang Suci dan mereka

kekal di dalamnla;'(QS. al-Baqarah la)z zB)

. -/'u
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"Dan kami cabut segala nlacam dendam yang berada di dalam dada

mereka; mengalir di bawah mereka sungai-sungai dan mereka berkata:

"Segala puji bagi Allah yang Telah menunjuki kami kepada (surga) ini.

dan kami sekali-kali tidak akan mendapat petunjuk kalau Allah tidak

memberi kami petunjuk. Sesungguhnya Telah datang rasul-rasul Tuhan

kami, membazra kebenaran." dan diserukan kepada mereka: "ltulah

surga lang diwariskan kepadamu, disebabkan apa yang dahulu kamu

kerjakan."" (QS.al-Arflf l7)z +s)
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"Perumpamaan (penghuni) surga yang dganjikan kepada orang-orang

yang bertakua yang di dalamnya ada sungai-sungai dari air yang tiada

berubah rasa dan baunya, sungai-sungai dari susu lang tiada berubah

rasanya, sungai-sungai dari khamar (arak) yang lezat rasanjta bagi

peminumnya, dan sungai-sungai dari ruadu yang disaring. Mereka di

dalamnya memperoleh segala tllacarn buah-buahan dan ampunan dari

Tuhan mereka;' (QS. Muhammad l+z)z t5)
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"Perumpamaan surga lang dqanjikan kepada ordng-orang yang

bertakwa ialah (seperti taman), ruengalir sungai-sungai di dalamnya

buahnya tak henti-henti, sedang naungannla (demikian pula). Itulah

tem.pat kesudahan bagi orang-orang yng bertakwa, sedang tempat

kesudahan bagi orang-orang lang kafir ialah neraka." (QS. ar-Ra'du

Irs)t s5)

ImAm Ahmad berkata, "Yazid bin HAr0n meriwayatkan kepada

kami dari al-Hariri dari Hukaim bin Mu'Awiyah bin AbCr Bahaz dart

ayahnya, ia berkata, Aku mendengar Rasululllah ShallailAhu i4laihi

wa Sallam bersabda, 'Di dalam surga terdapat lautan susu, lautan air,

lautan madq dan lautan khamar. Kemudian dari sana sungai-sungai

itu terbelah-belah."'



An-Nihiyatu fr al-Fitdni wa al-Maldhimi

Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi dari Binddr dari Yazid bin HAr0n
dan mengatakan hadits hasan shahih.

AbO Bakar bin Mardawiyah berkata,'Ahmad bin Muhammad bin
'Ashim meriwayatkan kepada kami dari AbdullAh bin Muhammad
ibnus-Simin dari Muslim bin lbrAhim dari al-Hdrits bin 'Ubaid

Ab0 pudAmah al-Iyddi dari Abfi '[mrAn al-Jauni dari AbO Bakar
bin AbO pais dari ayahnya bahwa Rasulullah shallalhhu )4laihi zaa

Sallam bersabda, 'Ini adalah sungai-sungai yang m.engalir di dalam

Surga Adn dalam telaga kemudian terpecah-pecah menjadi sungai-

sungai."'

lbnu Mardawiyah berkata, "Muhammad bin Ahmad bin Ab0 yahyA

meriwayatkan kepada kami dari Mahdi bin Hukaim dari yazid bin
Hdr0n dari al-Hariri dari Mu'Awiyah bin Qurrah dari Anas bin
Malik bahwa Rasulullah Shallallilhu Alaihi zua Sallam bersabda,
'Apakah kalian menlangka bahuta sungai-sungai surga itu lubang

lang ?rlenxanjang di dalam bumi? Tidak derni Allal4 sesungguhnla

ia mengalir di atas dataran bumi, kedua tepinya adalah kubah-kubah

dari mutiara, tanah liatnya adalah kasturi adzfar.'Dikatakan, 'Wahai

Rasulullah, apakah adzfar itu?' Rasulullah berkata,'Tang tidak ada

campurannya."'

Telah diriwayatkan oleh lbnu Abfi ad-DunyA dari Ya'q0b bin
'Ubaid dari Yazid bin HAr0n, mauq0f,

Al-Baihaqi meriwayatkan dari al-HAkim dan lainnya dari al-Asham
dari ar-Rabi' bin SulaimAn dari Asad bin MfrsA dari AbO Tsaubin
dari AthA' bin Qurrah dari AbdullAh bin Dhamrah dari Abff
Hurairah bahwa Rasulullah Shallalhhu i4laihi zpa Sallambersabda,
"Dari kebahagiaannya ia diberi minuru oleh Allah khamar di akhirat,

maka ia meninggalkannla di dunia. Dan dari kebahagiaanryta Altah
memberinya pakaian dari sutera di akhirat, maka ia meninggalkannla

di dunia. Sungai-sungai surga terpancar dari bauah air bukit-bukit
atau gunung-gunung kasturi. Kalaulah penduduk surga lang paling

Rahasia Akhirat

bautah dihiasi dengan perhiasannya dan dibandingkan dengan

perhiasan penduduk dunia semuanya, pastilah perhiasan penduduk surga

yang paling rendah itu lebih utam.a dari perhiasan penduduk dunia

senluanJa."

Dan diriwayatkan dari jalan Ab0 Mu'Awiyah dari al-Amasy dari

Amr0 bin Murrah dari Masrfiq dari Abdullflh, ia berkata, "Sungai-

sungai terpancar dari gunung kasturi."

Saya berpendapat bahwa yang benar adalah berstatus mauq0f.

Al-Kautsar adalah Sungai di Surga
yang Paling Terkenal

Allah Ta'dlaberfirman,

$rli04ii,i*
"Dengan menyebut nanta Allah Tang Maha Pengasih lagi Maha

Penyayang." (QS. al-Fatihah [t]: t)
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"Sesungguhnya Kami telah memberikan hepadamu nikmat yang banyak

(Sungai al-Kautsar). Maka dirikanlah shalat karena Tuhanmu dan

berkorbanlah. Sesungguhnya orang-orang yang membeci kamu ialah

yang terputzs." (QS. al-Kautsar [tos]: t-s)

Tersebut dalam Shahih Muslim dari hadits Muhammad bin d
trudhail dan Ali bin Mashar keduanya dari al-MukhtAr bin Filfil 

H
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dari Anas bahwa Rasulullah Shallalldhu i4laihi uta Sallam ketika
diturunkan surat ini beliau bersabda, "A?akah kalian mengetahui

apakah al-Kautsar in?" Mereka berkata, 'Allah dan Rasul-Nya

yang lebih mengetahui." Beliau berkata, "Ia adalah sungai yang
dijanjikan kepadaku oleh Tuhanku Tang Mahamulia lagi Mahaagung.

Ia mempunyai kebaikan yang banyak."

Dalam Shahihain dari hadits SinAn dari patAdah dari Anas dalam
hadits al-Mi' rdj, Rasulullah I hallallhhu i4laihi zua S allam bersabda,
"Aku dibazua ke sungai yang hedua tepiryta adalah kubah-kubah dari
mutiara yang dilubangi. Maka aku berkata, 'Ini apa wahai Jibri?' Ia
berkata, 'Ini adalah al-Kautsar ltang telah Allah berikan kepadamu."'

Diriwayatkan oleh Ahmad dari [bnu Adi dari Humaid dari Anas.

Dalam satu riwayat disebutkan,"Maka aku memukulkaru tanganku ke

arah air mengalir, ternyata ia adalah kasturi murni."

Hadits ini mempunyai jalan yang sangat banyak dari Anas dan

lainnya dari para sahabat dan ia mempunyailafazhyang bermacam-

macam.

Ahmad berkata, "Muhammad bin Fudhail meriwayatkan kepada

kami dari al-MukhtAr bin Filfil dari Anas dari Nabi Shatlathhu

)4laihi wa Sallam, beliau mengatakan,'Al-Kautsar adalah sungai di
surga yang dtjanjikan untukku oleh Tuhanku Tang Mahamulia lagi
Mahaagung."'

Diriwayatkan oleh Muslim dari Abfi Karib dari Ibnu Fudhail.

Ahmad berkata, 'Abdu ash-Shamad meriwayatkan kepada kami
dari Himdd bin TsAbit dari Anas bahwa Rasulullah Shattatldhu

i4laihi wa Sallam bersabda, 'Aku diberi al-Kautsar dan ia adalah

sungai yang mengalir di atas bumi. Kedua tepinya adalah kubah-kubah

dari mutiara yang tidak beratap. Maka aku memukul dengan tanganku

t
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ke tanahnya dan ternyata tanahnya adalah kasturi murni dan kerikil-

kerikilny a adalah mutiara."'

Ahmad berkata, "Sulaimdn bin Ddwud al-HAsyimi meriwayatkan

kepada kami dari IbrAhim bin Sa'ad dari Muhammad bin AbdullAh

bin Muslim bin SyihAb anak dari saudara laki-laki SyihAb, dari

ayahnya dari Anas bin Mfllik bahwa Rasulullah ShallailAhu Alaihi
wa Sallam ditanya tentang al-Kautsar, maka beliau bersabda, 'Ia

adalah sungai yang telah Allah berikan kepadaku di surga. Tanahryta

adalah kasturi, airnya lebih putih dari susu dan lebih manis dari madu.

Burung-burung menjulurkan leher rnereka seperti leher unta.' Maka

AbCr Bakar berkata, 'Wahai Rasulullah, tentu ia sangat nikmat.'

Rasulullalr berkata, 'Aku telah memakannya dan ia lebih nikmat

daripadanya."'

Al-HAkim berkata, 'Al-Asham memberitahu kami dari lbrAhim

bin Sa'ad dari Idris bin Yahyi dari al-Fadhal ibnul-Mukhtar dari
'UbaidillAh bin Mauhab dari Hushain bin Muhshin al-Khuthami

dari Hudzaifah bahwa Rasulullah ShallallLhu Alaihi wa Sallant

bersabda, 'Sesungguhnya di surga ada burung seperti unta-unta.' Abtr

Bakar berkata, Apakah ia nikmat, wahai Rasulullah?' Rasulullah

berkata, 'Ahu telah memakannya dan lebih nikmat daripada unta. Dan

engkau adalah termasuk orang )ang ruemakannya wahai Abfr Bakar."'

Kemudian diriwayatkan dari jalan Sa'id bin Abff Arfrbah dari

QatAdah, mursal.

Ahmad juga mengatakan, 'Ab0 Salamah al-KhazA'i meriwayatkan

kepada kami dari Laits dari Yazid yaitu Ibnu al-HAd dari Abdu
al-WahhAb bin Ab0 Bakar dari Abdullih bin Muslim dari Ibnu

SyihAb dari Anas bin MAlik bahwa Rasulullah Shallalldhu Alaihi
wa Sallam ditanya tentang al-Kautsar, maka beliau bersabda,

'Sungai yang telah diberikan oleh Tuhanku kepadahu. Ia lebih putih dari
susu dan lebih manis dari madu. Di sana terdapat burung seperti leher
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unta.'Maka 'Umar berkata,'Wahai Rasulullah, apakah burung itu

nikmat?' Rasulullah berkata, 'Aku telah memakannya dan ia lebih

nikmat darip ada unta, wahai' Umar."'

Dan begitu pula yang diriwayatkan dari ad-DarAwadi dari anak

saudara laki-lakinya Ibnu SyihAb dari ayahnya dari Anas.

Riwayat dari'Umar ibnul-Khathth6b

ImAm Ahmad berkata, "Ibnu Hafshin meriwayatkan kepada kami

dari Wirqfl' dari Atha' dari MuhArib bin DitsAr dari Ibnu 'Umar

bahwa Rasululah bersabda, Al-Kautsar adalah sungai di surga.

Kedua tepinya terbuat dari emas dan air mengalir di atas mutiara.

Airnya jauh lebih putih dari air susu dan lebih manis dari madu."'

Telah diriwayatkan dari IsmA'il bin Aliyah dan Muhammad bin

Fudhail dari AthA' ibnus-SAib dari Muhirib dari Ibnu 'Umar,

mar{Cr', 'Al-Kautsar adalah sungai di surga. Kedua tepinya dari

emas. Tempat mengalirnya dari mutiara dan yaqut. Tanahnya lebih

wangi daripada kasturi dan airnya jauh lebih putih dari salju."

Dalam riwayat lain, "Jauh lebih putih dari susu, lebih manis dari

madu, dan lebih lembut daripada buih."

Dikeluarkan oleh at-Tirmidzi dan Ibnu MAjah dari hadits

Muhammad bin Fudhail dan at-Tirmidzi mengatakan hadits hasan

shahih.

Riwayat dari lbnu 'Abbds

Imflm al-Bukhflri berkata, "Ya'qirb bin Ibrihim meriwayatkan

1 kepada kami dari Husyaim dari Y0nus dari Sa'id bin Jubair dari

x
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Ibnu AbbAs, ia berkata, Al-Kautsar adalah kebaikan yang banyak

yang diberikan Allah kepadanYa."'

Ibnu Bisyar berkata, 'Aku berkata kepada Sa'id bin Jubair bahwa

orang-orang mengatakan bahwa ia adalah sungai di surga, maka

Sa'id berkata, 'sungai yang ada di surga dari kebaikan yang

diberikan Allah kepadanya."'

Ibnu Jarir telah meriwayatkan dari Abcr Karib dari 'Umar bin

'Ubaid dari Atht' dari Sa'id bin Jubair dari [bnu AbbAs, ia berkata,

'Al-Kautsar adalah sungai di surga. Kedua tepinya adalah emas

dan perak, mengalir di atas yaqut dan mutiara, airnya lebih putih

dari salju dan lebih manis dari madu."

Demikian pula yang diriwayatkan dari al-'Aufi dari Ibnu Abbas.

Riwayat dari 'Aisyah

Im6m al-Bukhari berkata,'Khelid bin Zaid al-Kihili meriwayatkan

kepada kami dari Isrd'il dari Abo Ishaq dari Abcr 'ubaidah dari

'Aisyah ra.. Abfi 'Ubaidah bertanya kepada 'Aisyah mengenai

firman Allah Ta'Ah,

ii) 
' "t '" ^/3
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" sesungguhnya Kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banlak

(Sungai al-Kautsar)." (QS. al-Kautsara [ros]: r)

Aisyah berkata, "sungai yang diberikan kepada Nabi kalian

ShallallAhu Alaihi wa Sallam yang dialirkan di atas mutiara yang

dilubangi dan tempat-tempat airnya seperti jumlah bintang-

bintang."
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'Aisyah juga berkata, "la adalah sungai di surga. Tidak orang ada

yang memasukkan jari-jarinya di telinganya kecuali ia mendengar

gemercik dari sungai itu."

Ibnu Jarir meriwayatkan dari Abir Karib dari Waki' dari AbO Ja'far

ar-RAzi dari Ibnu Ab0 Najih dari 'Aisyah, ia berkata, "Barangsiapa

yang ingin mendengar gemerciknya al-Kautsar 
-suara 

aliran
airnya- maka hendaklah ia meletakkan kedua jarinya di kedua

telinganya."

Ini munqathi.

Telah diriwayatkan pula oleh sebagian orang dari Ibnu Najih dari
seorang laki-laki dari'Aisyah.

As-Suhaili berkata, "Telah diriwayatkan pula oleh ad-DAruquthni
dari jalan MaUk bin Mughawal dari asy-Sya'bi dari Masrirq dari
'Aisyah dari Nabi Shallatlilhu Alaihi wa Sallam!'

Maksudnya, barangsiapa ingin mendengar gemercik al-Kautsar
atau semisalnya dan yang lain sebagainya, tidak berarti ia

mendengar al-Kautsar itu sendiri. Akan tetapi, suara gemerciknya
mirip dengan apa yang ia dengar apabila ia meletakkan kedua
jarinya di kedua telinganya.

Sungai al-Baidakh di Surga

ImAm Ahmad berkata, "Bahaz meriwayatkan kepada kami dari
SulaimAn ibnul-Mughirah dari TsAbit dari Anas bahwa Rasulullah

senangakanmimpiyangbagus. Makasepertinyabeliau mengatakan,
' Apakah se.s eorang dari kalian ada y ang berruimpz?' Apabila ada seorang
laki-laki bermimpi, Rasulullah bertanya tentangnya apabila tidak
ada masalah, maka itu membuatnya senang akan mimpinya. Maka

( datanglah seorang wanita dan berkata, 'Wahai Rasulullah, aku

,)
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bermimpi seolah-olah aku memasuki surga. Lalu aku mendengar

sesuatu yang membuat surga bergoyang karenanya. Maka aku

melihat ternyata ia telah kedatangan oleh fulan dan fulan hingga

berjumlah dua belas orang 
-dan 

Rasulullah telah mengutus suatu

ekspansi sebelumnya-.'

Wanita itu berkata, 'Mereka didatangkan dan mereka memakai

pakaian yang basah dan urat leher mereka mengalir. Maka dikatakan

kepada mereka, 'Bawalah mereka ke sungai al-Baidakh (atau ia

mengatakan sungai al-Baidzakh).' Maka mereka dicelupkan di

dalamnya dan mereka keluar darinya dengan wajah mereka seperti

bulan pada malam purnama. Kemudian mereka menuju kursi-kursi

dari emas dan duduk di atasnya. Kemudian didatangkan lembaran

-atau 
kalimat yang semisalnya- yang di dalamnya terdapat air

yang dingin. Maka mereka makan darinya. Dan tidaklah mereka

nrenghadap kepadanya untuk bersusah payah melainkan mereka

nrakan dari buah-buahan yang mereka inginkan. Dan aku makan

bersarna mereka.'

Kemudian datanglah pemberi kabar dari ekspansi itu dan berkata,

'Wahai Rasulullah, keadaan kami begini dan begini, dan telah

terbunuh fulan dan fulan.' Hingga berjurnlah dua belas orang

seperti yang dihitung oleh wanita itu. Maka Rasulullah berkata,

'Bawalah utanita itu kepadaku.' Maka ia datang dan Rasulullah

berkata, 'Ceritakanlah kepada orang ini mengenai mimpimu!'

Wanita itu pun bercerita maka pembawa kabar berkata, 'Sama

sebagaimana yang ia ucapkan, wahai Rasulullah."'

ImAm Ahmad berkata, "Ya'qirb meriwayatkan kepada kami dari

Ubay dari Ibnu IshAq dari al-Htrits bin Fudhail al-AnshAri dari

Mahmffd bin Labffdn al-Ansh6ri dari Ibnu Abbds bahwa Rasulullah

Sungai Bdriq di Pintu Surga
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Shallallilhu Alaihi zaa Sallam bersabda, 'Para syuhadL' berada di
Bdriq, sungai di pintu surga. Di sana terdapat sebuah kubah bertaarna

hijau yang mengeluarkan rezeki untuk rnereka dari surga setiap pogi

dan petang."'

Dalam hadits al-Isrd' dalam pembahasan Sidrah al-MuntahA, beliau

bersabda, "Dan keluar dari dasarnya dua sungai luar dan dua sungai

dalam. Dua sungai dalamyaitu di dalam surga dan dua sungai di luar

adalah sungai Nil dan Furat jtang merupakan keturunan keduanya."

Dalam Musnad Ahmad dan Shahih Muslim dengan lafazhnya

disebutkan dari hadits 'UbaidillAh bin 'Umar dari Habib bin

AbdurrahmAn dari Hafshin bin 'Ashim dari Abir Hurairah bahwa

Rasulullah ShallailAhu i4laihi zaa Sallam bersabda, "Dua Sihdn dan

dua Jthttn. Furat dan Ntl sefiLuanya adalah sungai-sungai surga."

Al-HAfizh adh-DhiyA' meriwayatkan dari .ialan 'Utsmdn bin

Sa'id dari Sa'id bin SAbiq dari Maslamah bin Ali al-KhansyA dari

MuqAtil bin HubbAn dari'Ikrimah dari Ibnu AbbAs dari Rasulullah

ShallailAhu i4laiki wa Sallam, beliau bersabda, "Allah menurunkan

dari surga lima sungai. Sthttn ialah sungai di India, Jthtrn yitu sungai

Balakh, Dallah dan Furat keduanya sungai di lrak serta Nil yitu
sungai di Mesir. Allah menurunkannya dari satu mata air dari mata

air-mata air surga. Dari derajat yang paling bawah di atas sa1ap Jibr?l.

Lalu dititipkan kepada gunung-gunung dan dialirkan dalam bumi,

serta dijadikan di dalamnya manfaat-manfaat bagz manusia dalam

tingkatan-tingkatan penghidupan mereka, dan itulah firman Allah

Ta'Ah,'Dan kami turunkan air dari langit menurut suatu ukuran,lalu

Kami jadikan air itu menetap di bumi,' (QS. al-Mu'minttn [zsJ: ts).

A?abila tiba saat keluarnya Tajfrj dan Majttj Jibr?l diutus dan

mengangkat dari bumi Sungai Furat, ilmu semuanyq hajar asutad dari

sudut al-Bail Maqam lbrdhim, Tabtrt MfisA dan j,ang ada di dalamrya,

dan kelima sungai ini. Maka ia menaikkan semuanla itu ke langit dan
a

il

itulah firman Allah Ta'Ala, 'Dan sesungguhnya Kami benar-benar

berkuasa menghilangkan.' (QS. al-Mu'minfin [zsJ: t8). A?abila hal-

hal ini telah dinaikkan dari bumi, maka telah dihalangi dari penduduk

bumi kebaikan dunia dan akhirat." Hadits ini sangat ghar?b bahkan

munkar dan Maslamah bin Ali adalah lemah dalam hadits menurut

ImAm-Imim hadits.

Allah telah menyebutkan sifat mata air surga dengan banyaknya

alirannya dan penduduk surga sesuka mereka mengalirkannya

atau menahannya di tempat mana saja yang mereka suka. Mata air-

mata air bersumber untuk mereka dengan berbagai seni minuman

dan air.

Ibnu Mas'ird telah berkata, "Tidak ada mata air di surga kecuali

bersumber dari bawah gunung kasturi."

A1-Anrasy telah meriwayatkan dari Amrir bin Murrah dari Masr0q

dari Ibnu Mas'Crd bahwa ia mengatakan, "Sungai-sungai surga

terpancar dari gunung kasturi."

Telah tersebut dalam hadits mar{fi' yang diriwayatkan oleh al-

Hikim dalant al-Mustadrak-nya, ia mengatakan, 'Al-Asham

meriwayatkan kepada kami dari ar-Rabi' bin SulaimAn dari Asad

bin MirsA dari TsaubAn dari AthA' bin Qurrah dari Abdulldh bin

Dhamrah dari AbCr Hurairah bahwa Rasulullah Shallalldhu i{laihi

zaa Sallambersabda, 'Barangsiapa ingin diberi minum Allah khamar

di akhirat maka tinggalkan ia di dunia. Dan barangsiapa ingin diberi

pakaian oleh Allah dari sutera di akhirat, hendaklah meninggalkann)/a

di dunia. Sungai-sungai surga terpancar dari bazaah bukit-bukit

atau gunung kasturi. Seandainya penduduk surga yang paling rendah

tingkatannjta diberi perhiasan dan perhiasannya dibandingkan

dengan perhiasan penduduk dunia seflLuanya, pastilah perhiasan lang
diberikan Allah kepada'nya lebih utama dari perhiasan penduduk dunia

semuanja."
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Pepohonan di Surga

A[ah Ta'dlaberfirman,
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"Dan orang-orang lang beriman dan mengerjakan amal-amal shalil4

kelak akan Kami masukkan mereka ke dalam surga yang di dalamrya

mengalir sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Mereka di dalamnya

mempunyai istri-istri yang suci dan Kami masukkan mereka ke tem.pat

yang teduh lagi njtaman" (QS. an-NisA' l+)t 5l)

,!l; ,ociiir;i/

"Kedua surga itu mempunyai pohon-pohonan dan buah-buahan. Maka

nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan." (QS. ar-

Rahmin 155)z 48-4s)

"Kedua surga itu (kelihatan) hijau tua warnanJa." (QS. ar-Rahmin

155)z e+)

Maksudnya, kehitam-hitaman karena sangat-sangat hijau serta

rindangnya pepohonan pada keduanya.

Allah Ta'dlaberfirman,
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" Mereka beralaskan di atas permadani yang sebelah dalamnya dart

sutera. Dan buah-buahan kedua surga itu dapat (dipetik) dari dekat."

(QS. ar-Rahmfln 155): 5+)

Maksudnya, dekat dari orang yang hendak memakannya dan

mereka berada di atas permadani-permadani. Sebagaimana firman

Allah Ta'61a,

" Buah-buahannla dekat;' (QS. al-Heqqah [os]: 23)

,|Wi-*qrsS

"Dan buahnya dimudahkan memetiknya semudah-ntudahnya." (QS. al-

lnsin [?o]: r+)
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"Dan golongan kanan, alangkah bahagianya golongan kanan itu.

Berada di antara pohon bidara yang tidak berduri dan pohon pisang

jtang bersusun-susun (buahnya), dan naungan lang terbentang luas, dan

air yang tercurah, dan buah-buahan yng baryak. Tang tidak berhenti

(buahrya) dan tidak terlarang mengantbilnya, dan kasur-kasur yang

tebal lagi empuk;'(QS. al-Wflqi'ah [5o]: e7-34)

6:rt(j:"J4q$V
"Di dalam keduanya ada (macam-macam) buah-buahan dan kurma

serta delima." (QS. ar-Rahmin [55]: oa)

S-:ro6!j#.*f ,vQ
"Di dalam kedua surga itu terdapat segala nlacatrl buah-buahan lang
berpasang-pasangan;' (QS. ar-Rahmfln 1557. 52)

Abff Bakar bin tbnu Ab0 ad-DunyA berkata, 'Abdullih bin Sa'id

meriwayatkan kepada kami dari Ziydd ibnul-Hasan ibnul-FurAt
al-Qazdz dari ayahnya dari kakeknya dari Ab0 Hdzim dari Ab0

Hurairah bahwa Rasulullah ShallailAhu i{laihi wa Sallam bersabda,
'Tidak ada pohon dalam surga kecuali dahannya dari emas."'

Demikian yang diriwayatkan oleh at-Tirmidzi dari Abff Sa'id

'Ubaidillflh bin Sa'id al-Kindi al-Asyaj dan ia mengatakan hadits

hasan shahih.

Ab0 Bakar bin Ibnu Ab0 ad-Dunyi berkata,"Hamzah ibnul-'AbbAs

meriwayatkan kepadaku dari Abdulldh bin 'UtsmAn dari Ibnu al-

MubArak dari SufyAn dari Himid dari Sa'id bin Jubair dari Ibnu

AbbAs, ia mengatakan,'Kurma di surga pohonnya dari zamrud hijau,

L ranting-rantingnya dari emas merah, dan pelepah-pelepahnya baju

)\ untuk penduduk surga. Darinya asesoris dan perhiasan-perhiasanDl ,
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mereka. Buahnya bagaikan tempayan-tempayan yang besar dan

timba-timba, jauh lebih putih dari susu dan lebih manis dari madu

serta lebih lembut daripada buih dan tidak ada biji di dalamnya."'

Abff Bakar bin Ibnu Ab0 ad-DunyA berkata, "lbrihim bin Sa'id al-

Khudri meriwayatkan kepada kami dari AbCr 'Amir al-'Aqadi dari

Zam'ah bin Shdtih dari Salamah bin WahrAm dari 'Ikrimah dari

Ibnu AbbAs, ia mengatakan, 'Dan naungan yang terbentang luas,

pohon di surga di atas dahan. Seukuran perjalanan orang yang

mengendara di bawah naungannya selama seratus tahun, yaitu

di setiap penjurunya. Maka penduduk surga keluar ke sana dari

penghuni kamar-kamar dan yang lainnya. Mereka berbincang-

bincang di bawah naungannya. Sebagian dari mereka berkeinginan

dan teringat akan permainan di dunia maka Allah mengirim angin

dari surga dan pohon itu bergerak dengan setiap permainan yang

dahulu pernah ada di dunia."'

Di Surga Terdapat Pohon yang Lebar Daunnya
Mencapai Seratus Tahun Per{alanan Seorang

Pengendara yang Sangat Andal

Tersebut dalam kitab ash-Shahihain dari riwayat Wuhaib dari AbO

Hizim dari Sahal bin Sa'ad bahwa Rasulullah Shallalldhu i4laihi

zua Sallam bersabda, "sesungguhnita di dalam surga terdapat sebuah

pohon. Seorang pengendara berjalan di bawah naungannya selama

seratus tahun tapi tidak dapat menyelesaikannya."

Lebih lanjut ia mengatakan bahwa an-Nu'mAn bin Abff AbbAs

ar-Rizaqi meriwayatkan,'AbCr Sa'id al-Khudri meriwayatkan

kepadaku dari Nabi Shallallilhu Alaihi uta Sallam, beliau bersabda,

'sesungguhnya di surga ada sebuah pohon. Seorang pengendara andal

mtngendara dengan cepat selama seratus tahun tapi tidak dapat

m.enyelesaikannya."'
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Dalam Shahih al-BukhAri disebutkan dari hadits Sa'id bin Abo

Ar0bah dari patAdah dari Anas bin Malik dari Nabi ShallailAhu

i4laihi wa SallammengSenai firman Allah Ta'dla,"Dan naungan )ang

terbentang tuas!' (QS. al-WAqi'ah [50]: ao). Beliau mengatakan,"Di

dalam surga terdapat pohon. Seorang pengendara berjalan di bauahnya

seratus tahun tapi tidak dapat menyeksaikannla."

Ahmad berkata, "Sarij meriwayatkan kepada kami dari Fa[th

dari Hilil bin Ali dari AbdurrahmAn bin Abfi 'Umarah dari Abo

Hurairah bahwa Rasulullah shallallahu )4laihi wa sallam bersabda,

'sesungguhnya di dalam surga terdapat sebuah pohon yang seorang

pengendara berjalan di bazlah naungdnnya seratus tahun. Dan bacalah

jika halian mau,

'Dan naungan lang terbentang luas;" (QS. al-Wiqi'ah [5o]: eo)

Ia juga mengatakan bahwa Ras0lullflh ShallallLhu i4laihi uta Sallam

bersabda, " Sejengkal tanah atau benang di dalam surga adalah lebih baik

dartpada apa-apa yang diterbiti oleh matahari dan diterbenaminya'"

Diriwayatkan oleh al-Bukhari dari Muhammad Sinan dari Falih.

ImAm Muslim meriwayatkan dari jalan al-Araj dari Abo Hurairah

dari Nabi ShatlallAhu i4laihi wa Sallam, beliau mengatakan,

"sesungguhnjta di dalam surga terdapat sebuah pohon. Seorang

pengendara berjalan di bawah naungannla seratus tahun tapi tidak

menyelesaikann!a."

Imim Ahmad berkata, "MfrsA bin DAwud meriwayatkan kepada

kami dari Ibnu Luhai'ah dari Abcr YCrnus sulaim bin Jubair dari

Abir Hurairah dari Nabi ,SftallallLhu Alaihi wa Sallam, beliau

\ bersabda, 'sesungguhrya di dalam surgaterdapat sebuahpohon. Seorang

ffi 
,-rrndara andal berjalan di bawah naungann)a seratus tahun'"'

g;;tX *'*t
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ImAm Ahmad berkata, 'AbdurrahmAn meriwayatkan kepada kami

dari Himdd dari Muhammad bin Ziynd bahwa AbCr Hurairah

berkata, Aku mendengar AbCr al-Qdsim ShallailAhu Alaihi wa

Sallaru berkata, 'Dalam surga terdapat pohon. Seorang pengendara

berjalan di bawah naungannla seratus tahun."

Ahmad berkata, 'AbdurrahmAn meriwayatkan kepada kami, dari

HimAd dari Muhammad bin Ziydd bahwa Abfi Hurairah berkata,

Aku mendengar AbO al-Qdsim ShallailAhu Alaihi wa Sallamberkata,

'sesungguhnjta di surga terdapat pohon. Seorang pengendara beryalan di

bawah naungannla seratus tahun tapi tidak dapat menyelesaikannla."'

Pohon al-Khuldi

Lnirn Ahmad berkata, "Muhammad bin Ja'far dah l{ajjaj bin 'Uqbah

meriwayatkan kepada kami, dari AbCr adh-DhahAk, dari Abff

Hurairah dari Nabi Shallalldhu Alaihi zua Sallam, sesungguhnya

beliau bersabda, 'sesungguhnla di surga terdapat pohon dimana

seorang pengendara berjalan dalam naungannla tuiuh puluh atau seratus

tahun. Ia adalah pohon al-Khuldi."'

Pohon Thfiba

ImAm Ahmad berkata, 'Ali bin Bahar meriwayatkan kepada kami

dari HisyAm bin Y0suf dari Yirsuf dari'Urnad dari YahyA bin Abir

Katsir dari 'Amir bin Zaid al-BakAli bahwa 'Utbah bin 'UbaidillAh

as-Silmi berkata, 'seorang Arabi datang kepada Nabi Shallalldhu

Alaihi wa Sallam dan bertanya kepadanya mengenai al-Haudh dan

menyebutkan surga. Maka orang Arabi tadi berkata, Apakah di

dalamnya terdapat buah-buahanP' Rasulullah berkata,'Iita. Dan

di dalamnya terdapat pohon yang disebut ThfibA.' Lalu menyebutkan

sesuatu yang aku tidak tahu, yang jelas ia mengatakan, 'Pohon
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apa di negeri kami yang mirip dengannya?' Rasulullah berkata,
,Tidah mirip dengan apa-apa dari pohon negerimu.' Lalu Rasulullah

Shaltaltdhu Alaihi wa Sallam bersabda, 'Apakah engkau pernah ke

Sydm?'Ia berkata, 'Tidak.' Rasulullah ShallallAhu Alaihi wa Sallam

bersabda, 'Mirip sebuahpohon di SyAmyang disebut al-Jauzah (kelapa).

Tumbuh dengan satu dahan dan bercabang'cabang di pucuknita''

la bertanya,'seberapa besar akarnya?' Rasulullah berkata,' Apabila

enghau meninggalkan sisa-sisa unta yang telah binasa, ia tidak bisa

memenuhi akarnjta hingga hancur tulang selangkanya m.enjadi serpihan-

serpihan.' Ia bertanya, Apakah di dalamnya terdapat anggur?'

Rasulullah berkata, 'Iya.' Ia bertanya kembali, 'sebesar apakah

rangkaiannya?' Rasulullah menjawab,'Perjalanan sebulan burung

gagak bercak-bercak tidak pelan-pelan dan tidak berhenti.' Ia bertanya,

'sebesar apakah sebutir bijinya?' Rasulullah Shallalhhu Alaihi wa

Sallam balik bertanya,'Apakah ayahmu pernah ruenyembelih seekor

kambing jantan dari kambing-kambingnya yang paling besafr' la

menjawab, 'Iya.' Beliau berkata, 'Lalu ia menguliti kulitnya dan

memberikannya kepada ibumu dan berkata kepadanya, Ambillah

clarinya untuk kita satu timbal" Ia berkata,'lya.' Lalu orang Arabi

tadi berkata, 'sesungguhnya biji itu bisa membuat aku kenyang juga

keluargaku.' Rasulullah berkata, 'I1ta. Dan khalayak keluargamu""

Harmalah mengatakan dari AbdullAh bin Wahab, dari Amr0, dari

DarAj, dari AbO al-Haitsam, dari Abir Sa'id, dari Nabi Shallalldhu

Ataihi wa sallam bahwa dua orang laki-laki berkata, "wahai

Rasulullah, thcrba 
-beruntunglah- 

orang yang telah melihatmu

dan beriman kepadamu." Rasulullah shallalldhu Alaihi z.ua sallam

bersabda, "Thfrba orang lang telah melihathu dan beriman kepadaku.

Dan thfi,bd kemudian thfibA dan kernudian thilbd yang beriman kepadaku

d. an b e lum p e rn ah me li h at ku." M akaseo r an g l aki-l aki berkata, "Wah ai

Rasulullah, apakah thcrba itu?" Beliau berkata, " sebuah pohon di

surga. Perjalanan seratus tahun, dan pakaian penduduk surga keluar

U dari ranting-ranlingnla)'

*)
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Sidratul Muntahi

AUah Ta'Alaberfirman,
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" Dan sesungguhnya Muhammad telah melihat Jibril itu [dalam rupanya

yng asliJ pada zaahtu yang lain ftiaituJ di Sidratil Muntaha. Di
dekatnya ada surga tempat tinggal" [Muhammad melihat JibrilJ ketika

S i drati I Munt a ha di lip uti o Le h s e s u atu yng m e lip ut iny a. P e ng li hat anny a

(Muhammad) tidak berpaling dari jtang dilihatnya itu dan tidak [pulaJ
melam. auinya. Sesungguhnya dia telah melihat sebagian tanda-tanda

[kekuasaanJ Tuhannya yang paling besar;' (QS. an-Najm [53]: r3-
r8)

Kami telah menyebutkan dalam tafsir bahwa sesungguhnya ia

diliputi cahaya Tuhan Yang Mahamulia lagi Mahaagung. Dan

sesungguhnya ia diliputi malaikat. Di atasnya seperti dua ekor

gagak, maksudnya banyak. Ia diliputi kupu-kupu dari emas dan

diliputi berbagai warna. Rasulullah berkata, "Warna-warna

meliputirya dan aku tidak tahu apa itu. Tidak ada satu orang pun yang

bis a mengidentfi k asik anny a."

Dalam Shahihain disebutkan dari Rasulullah Shallalldhu Alaihi ua

Sallambahwa beliau bersabda dalam hadits al-Mi'rAj, " Kemudian aku

diangkat kepada Sidrah al-Muntahd di langn ketuluh. Maka manakala

ia berlubang sebaE;aimana tempayan-tempayan besar dari batu dan

daunnya seperti dua telinga gajah dan keluar dari kedua batangnya dua
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sungai yang tampakjelas dan dua sungai yang ada di dalam maka aku

berkata, 
,wahai Jibrit, apa ini?' Ia mengatakan, 'Kedua sungai ltang di

dalam adalah sungai di surga, sedangkan dua yang tampakjelas adalah

Ntl dan Furat."'

Al-Hdfizh Abo Ya,lA berkata, .AbdurrahmAn bin Shalih

meriwayatkan kepada kami dari Y0nus bin Bakir dari Muhammad

bin Ishaq dari Yahya bin 'Ubad dari AbdullAh ibnuz-zubair

dari ayahnya dari Asmfl' binti Abo Bakar bahwa ia mendengar

Rasrrlullah Shallalhhu Alaihi wa Sallam menyebutkan Sidrah al-

MuntahA dan berkata,'Berialan di bawah naungan dahan darinya

seorang pengend.ara seratus tahun.' Atau berkata,'Bernaung dengan

naungan dahan darinya seratus pengendara. Di dalamnya terdapat

kasur emas dan seolah-olah buahnya adalah tempayan-tem.payan yang

sangat besar."'

Abfl Bakar Ibnu Abcr ad-Dunya berkata, "Hamzah ibnul-'Abbas

meriwayatkan kepada kami dari AbdullAh bin 'UtsmAn dari

Abdullah ibnul-Mubtrak dari Shafwan bin Amro dari Sulaim

bin ,Amir bahwa dahulu para sahabat berkata, 'sesungguhnya

Allah memberi kita manfaat dengan orang Arab, dan pertanyaan-

pertanyaan mereka. Seorang Arab menemui Rasulullah pada suatu

liari dan berkata, 'Wahai Rasulullah, Allah telah menyebutkan

di surga terdapat pohon yang berbahaya. Aku tidak tahu jika di

surga ada pohon yang menyakiti pemiliknya.' Rasulullah berkata,

'Apa itu? Ia berkata, 'Pohon bidara. Sesungguhnya ia mempunyai

duri yang menyakiti.' Maka Rasulullah berkata, 'Bukankah Allah

telah berfirmaq 'Berada di antara pohon bidara yang tidak berduri.'

(QS. al-Waqi'ah [soJ: 28). Altah telah menghilangkan durinla. Dan

merubuat di setiap tem.pat duri adalah buah. sesungguhnlta ia tumbuh

menjad.i buah. Buahnya apabila terbelah darinya ada sekitar tujuh puluh

dua zuarna makanan. Di dalamnya tidak terdapat warna yang serupa
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Hadits ini telah diriwayatkan dari arah lain dengan lafazh lain.

Maka Abir Bakar bin Abfi DAwud berkata, "Muhammad bin

Mushaflh meriwayatkan kepada kami dari Muhammad ibnul-

MubArak dari YahyA bin Hamzah dari Tsaur bin Yazid dari Habib

bin 'Ubaid dari 'Utbah bin Abdu as-Silmi dia mengatakan, Aku
sedang duduk bersama Rasulullah Shallalldhu i4laihi uta Sallam

maka datanglah seorang Arab dan berkata, 'Wahai Rasulullah,

aku mendengar Anda menyebut sebuah pohon di surga. Aku
tidak mengetahui pohon yang paling banyak durinya daripadanya

-pohon 
akasia-.' Maka Rasulullah berkata, 'Sesungguhnya Allah

menjadikan di setiap tempat durinya buah seperti perut kambing jantan

di dalamnya menempel (malbtrd) tuJuh puluh warna dari makanan )ang
tidak menyerupai warna lang lain.'"

Malbtrd, yang baris-barisnya menempel antara sebagian yang satu

dengan yang lain.

At-Tirmidzi meriwayatkan dari AbdullAh bin Mas'ffd bahwa

Rasulullah ShallailAhu i4laihi uta Sallam bersabda, "Ahu bertemu

dengan lbdh?m di ntalam Isrd'. Maka ia berkatq'Wahai Muhammad,

sampaikan salamku kepada umatmu dan beritahu mereka bahuta surga

itu tanahnya subur dan airnya segar serta ia sangat tenang dan damai.

Sesungguhryta tanamannla adalah subhdnalldh zaa al-hamdulilhh uta

h ibh iilAilAh zaa Alldhu akbar (Mahasuci Allah dan segala puji milik
Allah dan tidak ada Tuhan selain Allah);"

Kemudian ia mengatakan hasan ghar?b.

Dalam Bab Dari Abff Hurairah telah disebutkan dan diriwayatkan

oleh Ibnu MAjah, dari AbO Hurairah bahwa Rasulullah melewatinya

dan ia sedang menanam sebuah pohon maka beliau berkata,
"Tidakkah aku tunjukkan kepadamu rnenanarrl tum.buhan yang lebih

baik dari ini? SubhAnailAh wa al-hamdulilldh wa h ihh illillhh wa

Alldhu akbar (Mahasuci Allah dan segala puji milik Allah dan tidak
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ada Tuhan selain Allah). Maka ditanam untukmu setiap satu kali satu

pohon di surga."

Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi dari Jflbir bahwa Rasulullah

shallalthhu Ataihi wa sallam bersabda, "Barangsiapa mengucapkan

subhanailah al-'adhtm wa bihamdih (Mahasuci Allah dan segala puji

milik-Nya) maka ditanam baginya satu pohon kurma'"

Kemudian ia mengatakan bahwa ini hadits hasan shahih gharib.

Buah-buahan di Surga

Alleh Ta'Ahberfirman,

tti,trlj;'J"twv
"Di dalam keduanya ada (macam-macam) buah-buahan dan kurma

serta delima" (QS. ar-Rahmin [55]: es)

6-:ror*-rj f"*f ,YQ
,,Di dalam kedua surga itu terdapat segala flLacafn buah-buahan yang

berp as ang-p as angan)' (QS. ar-Rahmfl n l5 5)z 5z)

",Yfr!;.q6 t'} 5"'c&
(.?:r ol5

,/

4Mereka beralaskan di atas permadani yang sebelah dalamnya dari

. sutera. Dan buah-buahan kedua surga itu dapat (dipetik) dari dekat'"

\ ,Ot. ar-Rahmin 155): 5+\

..a . ii
Cil::+J t ,-?S
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Maksudnya, dekat dari orang yang hendak memakannya. Firman

Prllah Ta'dla,

,4 rbt $tt,$iy ?;("'1(;t

" D an buahny a dimudahk an m.emetikny a s emudah-mudahny a." (QS. al-
Insin [76J: 14)

, .6 c ,. '-i -- ,, '-l

G)t;:*= )4 CG)qtt tie I t c*{Jt c;?tt

"Dan golongan kanan, alangkah bahagtanjta golongan kanan itu.

Berada di antara pohon bidara yang tidak berduri dan pohon pisang

yang bersusun-susun (buahnya) dan naungan lang terbentang luas, dan

air yang tercurah, dan buah-buahan lang banyak, Tang tidah berhenti

(buahrya) dan tidak terlarang mengambilnlr." (8S. al-Wflqi'ah

[5o]: 27-33)

Maksudnya, tidak berhenti di sebagian waktu. Akan tetapi, ia terus

ada di setiap saat sebagaimana firman AUah Ta'Ala,

lz
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" P er ump am a an s! ur ga y an g dij anj i k an k e p ad a oran g- oran g y ang ta kza a

ialah (seperti taman); mengalir sungai-sungai di dalamnya; buahnya

tak henti-henti sedang naungannia (demikian pula). Itulah tempat

kesudahan bagi orang-orang lang bertakwa, sedang tempat kesudahan

bagi orang-orang kafir ialah neraka." (QS. ar-Ra'du Ira]: s5)

Yaitu tidak seperti di dunia yang buahnya datang di sebagian musim

dan hilang di waktu yang lain. Dan buah-buahnya dilindungi daun-

daun dan dibuatnya di waktu yang lain.

"Dan tidak terlarang mengambilny,r." (QS. al-Wflqi'ah [5o]: ss)

Maksudnya, tidak ada hijab (penghalang) antara ia dan orang

yang menghendakinya serta tidak ada orang yang melarangnya.

Akan tetapi, barangsiapa menghendakinya maka ia ada dan mudah

diambil lagi dekat. Sehingga meskipun buah tersebut di pucuk

pohon, apabila salah seorang dari mereka menghendakinya, maka

ia mendekat kepadanya dan mudah untuk ia petik.

AbCr IshAq berkata dari al-Bar6.' mengenai,

ti" rbt i-ii $'iii-; W 4r it

"Dan buahnya dimudahkan memetihryta semudah-mudahnya." (QS. al-

Insfln [Zo]: t+)

Yaitu, didekatkan sehingga orang-orang bisa memetiknya sedang

mereka dalam keadaan berbaring.

Allah Ta'Ahberfirman,

dL*H:,16o
b

&,yGg a,frtl"i
,, . , *r.a1 

t ,t -t--jJrd,i k+ r^, 6;b; t.rt W
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,g:,f#Sty&$ "Dan sampaikanlah berita gembira kepada mereka lang beriman dan

berbuat baik bahuta hagi mereka disediakaru surga-surga yang mengalir
sungai-sungai di dalamnya. Setiap mereka diberi rezeki buah-buahan

dalam surga-surga itu, mereka m.engatakan, ;Inilah yang pernah

diberikan kepada kami dahulu.' Mereka diberi buah-buahanlang serupa

dan untuk mereka di dalamnya ada istri-istri yang suci dan mereka kekal

di dalamnya." (QS. al-Baqarah la): a5)

17.,g;U >w J "ra'ti 
Lt

1,'9,sla)-'f [J ,.i,'ak;B q;ii;isL:,,

, ,.
i'i-, )LJjj\-.
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\-' vn'' '

"Sesungguhnla orang-orang jtang bertakwa berada dalam naungan

(yang teduh) dan (di sekitar) mata-mata air Dan (mendapat) buah-

buahan dari (macam-macam) yang ruereka inginhan. Dikatakan kepacla

mereka), 'Makan dan minumlah kamu dengan enak karena apa yang
telah kamu kerjakan.' Sesungguhnjta deruikianlah Kami memberi

balasan kepada orang-orang yang berbuat baik." (QS. al-MursalAt

ltz):41-44)

il
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pernah terdetik dalam hati manusia. Kita memohon kepada Allah
dengan keutamaan-Nyu.

Dalam shahihain disebutkan dari hadits Mauk darizaidbin Aslam
dari AthA' bin YasAr dari AbdullAh bin AbbAs mengenai hadits
shalat gerhana matahari. Mereka berkata, "Wahai Rasulullah,
kami menyaksikan Anda memakan sesuatu di tempat Anda ini
kemudian kami melihat Anda tertahan." Maka Rasulullah berkata,
" Sesungguhnya aku telah melihat atau telah diperlihatkan kepadaku

surga. Maka aku mernakan darinya satu rangkai buah. Dan kalaulah

aku ntengambilnla, pastilah kalian telah memakannya juga lang tersisa

dari dunia."

Dalam al-Musnad disebutkan dari hadits Abdullflh bin Muhammad
bin Aqil dari Jibir bahwa Rasulullah bersabda, "sesungguhnya

diperlihatkan kepadaku surga dan apa-apa yang ada di dalamnjta dari
bunga dan keelokan. Maka aku memakan darinya dan satu rangkai
anggur untuk aku bawa kepada kalian tapi dipisahkan antara aku dan

ia. Seandainya aku datang bersamanye niscaya akan dapat makan

darinya semua yang ada di antara l.angit dan bumt, dan mereka tidak
kekurangan darirya."

Dalam shahih Muslim dari riwayat Ab0 az-zubair dari Jffbir saksi
untuk itu.

Di depan telah disebutkan dalam al-Musnad dari 'Utbah bin
Abdu as-silmi bahwa seorang Arab bertanya kepada Rasulullah
shallalldhu i4laihi uta sallammengenai surga, di dalamnya terdapat
anggur, maka Rasulullah shallalldhu j4laihi zaa sallam bersabda,
" Ijta." Dia berkata, "Lalu sebesar apakah rangkainya?" Rasulullah
shallallahu )4laihi wa sallam bersabda, " sebesar perjalanan satu bulan
bagi gagak yang bercak-bercak ltang tidak berhenti."

Al-QAsim ath-Thabr0ni berkata, "Mu'Adz ibnul-MatsnA
meriwayatkan kepada kami dari Ali ibnul-Madini dari Raihan bin

- l---
('.!.' OJI^*J

" Dan buah-buahan dari apa yang mereka pilih" dan daging burung dari

apa yang mereka inginkan. Dan (di dalant surga itu) ada bidadari-

bidadari yang bermatajeli, laksana mutiara yang tersim.?an baik. Sebagai

balasan bagi apayang telah mereka kerjakan;' (QS. al-Wiqi'ah [56]:
2o-24)

Telah kami jelaskan di depan mengenai hadits-hadits yang

menerangkan bahwa tanah surga adalah dari kasturi dan za'faran.

Sesungguhnya tidak ada pohon di surga melainkan dahannya dari

emas. Apabila tanahnya seperti ini dan akar-akar eperti yang telah

kami sampaikan, lalu bagaimana kira-kira bayangan Anda akan apa

yang dihasilkan dari keduanya dari berbagai buah-buahan yang

lembut lagi matang serta indah, 1,ang di dunia tidak ada melainkan

hanya namanyaP

Apabila buah bidara di dunia ialah buah yang tidak berbuah kecuali

hanya sedikit dan ia tampak banyak durinya. Serta akasia yang tidak

ada buah darinya melainkan hanya naungan. Keduanya di surga

menjadi berbuah sangat banyak dan begitu bagus sehingga satu

biji buah darinya di dalamnya terbelah-belah tujuh puluh macam

makanan dan warna yang tidak menyerupai sebagian satu dengan

sebagian yang lain. Maka apa kira-kira bayangan Anda mengenai

buah-buahan dari pohon-pohon yang di dunia mereka berbuah

bagus seperti apel, kurma, anggur, dan lain-lainnya? Bagaimana

bayangan Anda tentang kemangi yang wangi, bunga-bungaan?

Secara keseluruhan, rnaka di dalamnya terdapat apa yang belum

pernah terlihat oleh mata dan terdengar oleh telinga serta belum

't l. --r
^-b s-!q i.; Jt-' - Y \€''
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Sa'id dari 'Ubad bin Mansh0r dari Ayffb dari Abfr al-QalAbah dari

Abfi AsmA' dari TsaubAn bahwa Rasulullah Shallalldhu Alaihi wa

Sallam bersabda, 'Sesungguhnya apabila seseorang telah mengambil

satu buah dari tenpatrya maka ia kembali lagi ke tem.patnya semula."'

Al-Hifizh adh-DhiyA' berkata,''Ubad dibicarakan (diragukan)

oleh sebagian ulama."

Ath-Thabrdni berkata, 'AbdullAh bin Ahmad bin Hanbal

meriwayatkan kepada kami dari'Uqbah bin Makram al-'AmA dari

Rabi'bin IbrAhim bin Aliyah dari Auf dari Qasdmah bin Zuhair

dari Abff M0sA bahwa Rasulullah Shallalldhu i{laihi wa Sallam

bersabda, 'Ketika Allah menurunkan Adam, Allah mengajarkan

kepadaryta membuat segala sesuatu dan membekahnya dengan buah-

buahan surga. Maka buah-buahan kalian ini adalah dari buah-buahan

surga. Hanya saja telah berubah, sedangkan (buah-buahan di surga) itu

tidak berubah."'

Burung-burung di Surga

AUeh Ta'hlaberfirman,

, d t - 
..t'-

u+ }<x-s:

"Dan buah-buahan dari apa yng mereka pilil4 dan daging burung dari

apa yng mereka inginkan;' (QS. al-Wiqi'ah [5o]: ao-qt)

Al-Hasan bin Auf berkata, "Khalaf bin Khalifah meriwayatkan

kepada kami dari Humaid al-Araj dari AbdullAh ibnul-HArits

dari Ibnu Mas'Crd bahwa Rasulullah Shallallilhu Alaihi wa Sallam

bersabda, 'Sesungguhnya engkau melihat seekor burung lalu engkau

menginginkannJa maka ia pun tunduk di hadapanmu dalam keadaan

matang."'

il
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Dalam riwayat at-Tirmidzi dan dia mengatakannya sebagai hadits
hasan, dari Anas bahwa Rasulullah ditanya mengenai al-Kautsar,
maka beliau berkata, " sungai yang diberikan kepadaku oreh Tuhanku
Tang Mahamulia lagi Mahaagung. Airnya jauh rebih putih dari susu,

lebih manis dari mad4 dan di sana terdapat burung yang lehernla
seperti leher unta." Maka 'umar berkata, "pastilah ia sangat nikmat."
Rasulullah pun berkata, "Aku telah memakannya dan ia lebih nikmat
daripada unta."

Dalam tafsir ats-Tsa'labah dari Ab0 Darda' marf0' dikatakan,
" sesungguhrya di dalam surga terdapat burung jtang rehernya seperti
leher unta lang hinggap di tangan seorang utali Attalt" maka salah satu
dari mereka berkata, Aku telah dipelihara di padang di bawah Arasy,
dan aku telah minum dari mata air tasnim, maka makanlah aku!' Dan
ia masih saja membanggakan dirtnya di hadapan zrati Ailah sampai
terdetik dalam hatiryta keinginan untuk memakan salah satu dari burung_
burung itu. Maka ia pun tunduk di hadapannjta dengan u)arna-z.aarna
yng berbeda-beda, lalu wali Allah pun memakannjta sebagaimana
yang dia suka. Apabila dia sudah kerytang, berkunpullah tulang-tulang
burung tersebut dan berkeliaran di surga sesukanjtal' Umar berkata,
"Pastilah ia sangat nikmat." Maka Rasulullah berkata, ,,Aku 

telah
memakannya dan ia lebih nikmat darinya." Ghartb dari riwayat AbO
ad-DardA'.

Makanan dan Minuman penduduk Surga

Allah Ta'Ahberfirman,

" [Kepada mereka dikatakanJ, 'Makan dan minumlah d.engan sedaP

disebabkan amal yang telah kamu kerjakan pada hari-hari jtang telah
lalu;" (QS. al-Hflqqah les): z+)
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" Mereka tidak mendengar di dalamnya perhataan yang sia-sia dan tidak

pula perkataan ydng menimbulkan dosa akan tetapi mereka mendengar

ucapan salam;'(QS. al-Wflqi'ah [5o]: 25-26)

ls L!t- {t Vr ta b;;:;" $

G) l*i" r" * *t,+:3r#46 #*s
"Dan buah-buahan dari apa yang mereka pilih, dan daging burung dari

a?a )ang mereka inginkan;' (QS. al-Wflqi'ah [5e]: zo-zr)

# r W:)*?,i,'r,;\,p ;r;+; 
"lC,3tb,

s)r 5: :tL W *ir* J;;Vt'ir'*^L:.ii
"Diedarkan kepada mereha piring-piring dari emas dan piala-piala.

Dan di dalam surga itu terdapat segala apa yang diingini oleh hati

dan sedap (dipandang) mata dan kamu kekal di dalamnya;' (QS. az-
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"Mereka tidak ruendengar perkataan yang tak berguna di dalam slurga,

kecuali Ucapan salam. bagi mereka rezkinya di syurga itu tiapaiap pagt

danpetang." (QS.Maryam [ts]: ez)

"Sesungguhnja orang-orang lang berbuat kebajikan minum dari gelas

(berisi minuman) yang campurannya adalah air kafur (yoit") mata air
(dalam surga) j,ang daripadanla hamba-hamba Allah minum, yang

nrereka dapat mengalirkannya dengan sebaik-baiknyr." (QS. al-Insin

[76]:5-o)

r-;{, otb:s

<i, firv:u 6:3-ts * O Glti
"Dan diedarkan kepada mereka bejana-bejana dari perak, dan piala-

piala jtang bening laksana kaca, (jtaitu) kaca-kaca (lang terbuat) dari

perak jtang mereka telah diukur dengan sebaik-baiknlo." (QS. al-Insin

[76]: tr-ro)

Yaitu dalam kebeningan kaca dan ia dari perak. Dan tentu ini tidak

ada yang menyamainya di dunia dan ia telah diukur pas dengan

takaran wali Allah meminumnya.

Tidak kelebihan dan tidak pula kurang dari kadar cukupnya sesuatrr

dan ini menunjukkan perhatian dan penghormatan.

Allah Ta'dla berfirman,

\|,;:Yarb' u* yYirs y" G *"q

, d '! ,. .
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"Di dalam surga itu mereka diberi minum segelas (minuman) yang

campurannya adalah jahe (yang didatangkan dari) sebuah mata air

surga yang dinamakan salsabil;' (QS. al-Insfln [ze]: 17-18)

* i -l:i *,;t;-:i \r*', \v-', 3)"n' ,,;3

Vt)) i-p dr" q.r \gfi r Jz^ /+!l L++ U Ls.t
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"Dan sam.paikanlah berita gembira kepada ruereka yang beriman dan

berbuat baik, bahwa bagi mereka disediakan surga-surga yang mengalir

sungai-sungai di dalamnya. setiap rnereka diberi rezki buah-buahan

rlalam surga-surga itu, mereka mengatukan: "Inilah yang pernah

diberikan kepada kami dahulu." mereha diberi buah-buahan yng serupa

dan untuk mereka di dalamnya ada isteri-isteri yang suci dan mereka

kekal di dalamnya;'(QS. al-Baqarah la! a5)

Atau setiap kali pelayan-pelayan datang kepada mereka dengan

membawa sesuatu dari buah-buahan dan lainnya mereka

mengira itu adalah yang dibawa oleh mereka sebelumnya karena

kemiripannya dengannya dalam penampakan tetapi sebenarnya

berbeda. Bentuknya hampir serupa tetapi inti, rasa, dan wanginya

berbeda.

ImArn Ahmad berkata, "Hasan meriwayatkan kepada kami dari

Miskin bin Abdu al-'Aziz dari al-Asy'ats adh-Dharir dari Syahar

bin Hausyab clari Ab0 Hurairah bahwa Rasulull ah shallalldhu

Alaihi wa Sallam bersabda, 'sesungguhnya penduduh surga yang

paling rendah deralatnya adalah oranf{ yang memiliki tuluh deralat.

Sesungguhnya baginya tiga ratus pela.ltan yang datang dan pergi setiap

Kahasra Akhrrat

hari dengan tiga ratus lembaran dari emas. Dalam setiap lembaran ada

uarna lang tidak ada pada lembaran lain. Dan sesungguhnya ia lezat

pada azualnya sebagaimana lezat pula pada akhirrya. Dia pun berkata,

'Wahai. T-uhanku... Jika Engkau mengizinkan untukku, pastilah aku

nrcmberi makan semua penduduk surga dan memberi mereka minum. Dan

tidak berkurang apa ltang ada padaku sesuatu pun.' Baginya bidadari-

bidadari yng bermata jeli tuluh puluh dua sebagai istri, selain istri-istri

mereka dari dunia. Sesungguhryta satu orang dari mereka mengambil

tenpat duduknya seukuran satumil dari bunti."' HanyaAhmad sendiri.

la ghartb dan di dalam sanadnya terdapat keterputusan.

ImAm Ahmad berkata,'AbO Mu'Awiyah meriwayatkan kepada kami

dari al-Amasy dari Tsamdmah bin 'Uqbah dari Za\d bin Arqaur,

dia berkata, 'seorang laki-laki Yahudi datang kepada Rasulullah

Shallalhhu i4laihi wa Sallam dan berkata, 'Wahai AbCr al-Qisim,

bukankah engkau mengatakan bahwa penduduk surga makan dan

minum?' Dan dia berkata kepada para sahabatnya, Apabila dia

menyatakan hal ini maka aku pasti menyanggahnya.' Rasulullah

Shallalldhu i4laihi wa Sallam bersabda, 'Iya, benar. Demi Zat yang

jiztaku berada dalam geng€{atllan-Ny a. S e sungguhnl a se seorang diberi

seratus kekuatan orang laki-laki untuk makan, minum, sjtahwat, dan

.jima' ) Dia berkata, 'sesungguhnya yang makan dan minum pastilah

dia punya hajat.' Rasulullah berkata, 'Hajat ruereka adalah keringat

jtang meleleh dari kulit-kulit mereka seperti wangt kasturi maka ketika

itu perut pun telah mengempis."

Kemudian Ahmad meriwayatkannya dari Waki' dari al-Amasy

dari Tsamdmah bahwa dia mendengar Zaidbin Arqam maka dia

menyebutkannya.

Telah diriwayatkan oleh an-Nas1'i dari Ali bin Mashar dari al-

Amasy.

Dirir,r,ayatkan dari Ab0 Ja'far ar-RAzi dari al-Amasy rnaka dia

menyebutkannya, dan dia mengatakan bahwa Yahudi itu berkata,
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"Maka sesungguhnya yang makan dan minum mempunyai hajat.

Dan di surga tidak ada kotoran." Maka Rasulullah ShallailAhuAlaihi

wa Sallam bersabda, 'Hajat seseorang dari mereka adalah keringat

yang meleleh dari kulit mereka seperti wangi kasturi lalu ntengem.pislah

perutnya."

Al-Hifizh adh-DhiyA' berkata, "Hadits ini menurutku di atas syarat

Muslim. Karena TsamAmah kuat dan telah diterangkan bahwa dia

mendengar dartZaid bin Arqam."

Hadits dari Jdbir

Imim Ahmad berkata, "Mu'Awiyah meriwayatkan kepada kami

dari al-Amasy dari Ab0 SufyAn dari JAbir bahwa Rasulullah

ShallattAhu ) laihi wa Sallam bersabda, 'Penduduk surga makan dan

minum di dalamnya. Mereka tidak buang air besar, tidak kencing, tidak

beringus, dan tidak m.eludah. Makanan mereka keluar dari keringat

seperti hasturi."'

Telah diriwayatkan oleh Muslim dari hadits Abir SufyAn Thalhah

bin NAfi' dari JAbir maka dia menyebutkannya dan di dalamnya

disebutkan bahwa mereka berkata, "Lalu makanannya?" Rasulullah

berkata, " Makanan keluar dari keringat yng seperti kasturi. Mereka

diilhami tasbih dan tahmid;'

Demikan yang dikeluarkannya dari hadits Ibnu Harih dari Abir az-

Zubair dari JAbir maka disebutkan bahwa dia berkata, "Makanan

mereka itu yang keluar seperti wangi kasturi. Dan mereka diilhami

tasbih dan tahmid sebagaimana kalian diilhami nafsu"'

ImAm Ahmad berkata,'Al-Hakam bin Nflfu' meriwayatkan kepada

kami dari IsmA'il bin AyyAsy dari ShafwAn bin Amrff dari MA'iz

at-Tamimi dari JAbir bin AbdullAh, dia berkata, 'Nabi 
^ShallailAhu

Alaihi wa Sallam ditanya, Apakah penduduk surga makan?'
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Rasulullah berkata, '\a. Dan minum., tidak kencing di dalamnyq

tidak buang air besar, dan tidak berdahak. Akan tetapi menjadi keluar

dari keringat sebagaimana kasturi. Mereka diilhami tasbih dan tahmid

sebagaimana kalian diilhami nafsu| "

Al-Hdfizh AbCr Bakar al-Bazzdr berkata dalam Musnad-nya, 'Al-

QAsim bin Muhammad bin YahyA al-Marzawi meriwayatkan kepada

kami dari AbdullAh bin 'UtsmAn bin Jabalah yang dikenal dengan

AbdAn, dari AbCr Hamzah al-Bakri dari al-Amasy dari Abff Shelih

dari JAbir bin AbdullAh bahwa Rasulullah Shallallilhu Alaihi wa

Sallam bersabda, 'Sesungguhnya penduduk surga makan dan minum.

Tidak buang air besar dan tidak beringus. Mereka diilhami tasbih dan

tahmid seperti kalian diilhami n6u. Makanan dan minuman ruereka

menj adi keringat sep erti kasturi."'

Kemudian al-Bazzdr berkata, "Ini diriwayatkan dari al-Amasy dari
Abir SufyAn dan tidak benar bahwa dia mendengar darinya, tetapi

yang benar adalah dia mendengar dari Abff Shelih."

Al-Hasan bin 'Urfah berkata, "Khalaf bin Khalifah meriwayatkan

kepada kami dari Humaid al-Araj dari AbdullAh ibnul-H6rits
dari AbdullAh bin Mas'ffd bahwa Rasulullah Shallalldhu Alaihi wa

Sallam bersabda, 'Sesungguhnya engkau melihat kepada burung dan

menjadi berselera maka ia pun tunduk di hadapanruu dalam keadaan

sudah matang."'

Sebagian Penduduk Surga lngin Bercocok Tanam,
Hingga Membuat Rasulullah Tertawa

ImAm Ahmad berkata, 'Abdu al-Mfllik bin Amr0 meriwayatkan
kepada kami dari tralih dari HilAl bin Ali dari Athi' bin YasAr

dari Abir Hurairah bahwa Rasulullah Shallalldhu Alaihi wa Sallam

berkata pada suatu hari dan dia sedang berbicara serta di sana ada
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seorang laki-laki dari desa pedalaman, 'sesungguhnya seorang laki-

laki dari penduduk surga meminta izin Tuhannya untuk menanam.

Maka Tuhan berkata kepadanya,'Bukankah engkau seperti yang

engkau inginkan?' Dia berkat a, 'Iya, benar. Akan tetapi aku ingin

menanam.' Maka dia menebar bibit dan segera tumbuh ujung

tumbuhannya dan menguning lalu dia memanennya. Ia adalah

seperti gunung. Tuhannya berkata kepadanya, 'Tang lain dari

engkau zuahai lbnu Adam, sesungguhryta engkau tidak terkenyangkan

clengan sesuatu." Maka orang Arab tersebut berkata, 'Demi Allah,

kami tidak menemukannya selain seorang Quraisy atau seorang

Anshar karena mereka ahli dalam pertanian, sedangkan kami

bukanlah orang yang pandai bertani.' Maka Rasulullah tertawa."

Diriwayatkan oleh al-BukhAri dari hadits Ab6 'Amir al-'Aqadi

Abdu al-Malik bin Amr0.

Makanan yang Pertama Dikonsumsi
Penduduk Surga

Imflm Ahmad ureriwayatltan dari Ismi'il bin Aliyah dari Humaid

dan dikeluarkan oleh al-BukhAri dari haditsnya dari Anas bahwa

AbdullAh bin Salam bertanya kepada Rasulullah Shallalldhu Alaihi

wa sallam ketika dia datang ke Madinah tentang banyak hal.

Di antaranya adalah,"Apakah yang pertama kali dimakan oleh

penduduk surga?" Maka Rasulullah berkata, "Kelebihan hati ikan

paus."

Dalam Shahih Muslim dari riwayat Abo AsmA' dari TsaubAn bahwa

seoranpl Yahudi bertanya kepada Rasululiah, dia berkata, 'Apa hal

yang berharga bagi mereka ketika memasuki surgaP" Rasulullah

berkata, " Kelebihan hati ikan paus." Dia berkata, "Lalu apa makan

siang mereka setelahnya?" Rasulullah berkata, "Disembelih untuk

y mereka lembu surga lang dimakan dari ujung-uJungnya." Dia berkata,
>\
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"Lalu apa minuman mereka?" Rasulullah berkata, "Dari mata air

yang dinamakan Salsabil." Orang Yahudi berkata, "Engkau benar."

Dalam Shahihain dari hadits AthA' bin YasAr dari Abff Sa'id bahwa

Rasulullah Shallalldhu Alaihi zua Sallam bersabda, "Bumi pada Hari
Kiamat akan menjadi satu roti yng digenggant al-JabbLr dengan

tangan-Nya, sebagaimana seseorang dari kalian menggenggam rotiny
di perjalanan sebagai tempat turun penduduk surga." Maka seorang

laki-laki Yahudi datang dan berkata, "Yang Maha Pengasih

memberkatimu, wahai Abn al-pdsim. Tidakkah aku beritahu

engkau mengenai tempat turun penduduk surga pada Hari

KiamatP" Rasulullah berkata, "Iya." Dia berkata, "Bumi menjadi

satu roti pada Hari Kiamat." Kemudian dia berkata, "Tidakkah aku

beritahu engkau lauk-pauk mereka?" Rasulullah berkata, " Iya." Dia

berkata, "Sesungguhnya lauk pauk mereka adalah dengan (huruf)

LArn dan (huruf) N0n." Rasulullah berkata, "Apa int?" Dia berkata,

"Lernbu dan Nffn (ikan paus), nrakan dari kelebihan hati mereka

tujuh puluh ribu."

Al-Amasy berkata dari AbdullAh bin Murrah dari Masrfiq dari

Ibnu Mas'Od mengenai flrman Allah Ta'dla, "Mereka minum dari

rah?q (khamar murni) yng dilak (tempatnya), laknya adalah kasturi

(QS. al-Muthaffifin l8s): z5-26)", maka ia berkata, "Rahi( yaitu

khamar, 'yng dilak' maksudnya tertutup dan mereka mencium

wangi kasturi setelahnya."

SufyAn berkata dari AthA' ibnus-SA'ib dari Sa'id bin Jubair dari

Ibnu AbbAs mengenai firman Allah Ta'Ala, "Dan campuran khamar

murni itu adalah dari tasnim (QS. al-Muthaffi{in [as]: z7)." Dia

mengatakan bahwa itu adalah minuman murni paling terhormat

penduduk surga yang diminum oleh orang-orang yang dekat

dengan Tuhan, dan dicampur untuk golongan kanatr.

Saya berkata,'Allah telah memberi sifat khamar surga dengan sifat-

sifat yang indah dan baik, yang tidak ada pada kharnar dunia. Maka
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disebutkan bahwa ia adalah sungai yang mengalir sebagaimana

firman Allah Ta'Ala,

- tt/ .. ,t,/
qE.,4;F W W

'Di dalamnya ada mata air yng mengalir; (QS. al-Ghflsyiyah [aa]:
r2)
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'(apakah) perum.pamaan (penghuni) jannah yang dtjanjikan kepada

orang-orang jtang bertakwa yang di dalamnla ada sungai-sungai dari

air yang tiada beubah rasa dan baunya, sungai-sungai dari air susu

yang tidak beubah rasan)a, sungai-sungai dari khamar lang lezat

rasanla bagt peminumnya dan sungai-sungai dari madu yang disaring;

dan ruereka mem.peroleh di dalamnya segala lllacam buah-buahan dan

anl?unan dari Rabb mereka, sama dengan orang yng kekal dalam

Jahannam dan diberi minuman dengan air yang rnendidih sehingga

memotong ususnya?."' (QS. Muhammad l+z): t5)

Khamar-khamar ini adalah berupa sungai-sungai yang mengalir

yang bersumber dari lautan yang besar di sana. Dan dari mata

air-mata air yang bersumber dari bawah gunung kasturi dari

yang Allah kehendaki. Bukan dari perasan yang diperas dengan
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kaki orang-orang dalam keadaan yang terburuk. Dan disebutkan

bahwa ra lezat untuk diminum, tidak seperti sifat khamar dunia

yang rasanya tidak enak, perbuatan dan akal yang buruk, membuat

perut mual serta menyebabkan pusing. Allah telah mensucikannya

di surga dari semua sifat buruk itu sebagaimana firman Allah

Ta'Ah,

- i t i.
g.,g,e.j{ in;u*.Gr f* dyK *3tb;

(=:iiiuke$sl* q,J \r

"Diedarkan kepada rnereka gelas yang berisi khamar dari sungai yang

mengalir. (Warnanjta) putih bersih, yaitu penampilannya bagus, sedap

rasanla bagi orang-orang yang minum. Rasanya enak. Tidak ada

alkohol dalam khamar itu yang menyebabkan perut terasa mual dan

mereka tiada mabuk harenanya." (QS. ash Shaffat lsZ): 45-47)

Maksudnya, akal mereka tidak hilang. Maksud dari khamar

tersebut adalah kelezatan yang menyenangkan, dan ia adalah

keadaan bahagia yang menyebabkan kesenangan pada jiwa. Dan

ini muncul dari khamar surga. Sedangkan hilangnya akal yang

menyebabkan peminumnya seperti binatang atau keledai, maka

keburukan ini muncul dari khamar dunia. Sementara khamar surga

tidak mengakibatkan ini. Akan tetapi, menghasilkan kesenangan

dan kebahagiaan dari ini. Allah Ta'dla berfirman,

G: -ai;{ c'*e'lt'J* q,J i
'Tidak ada alkohol dalam khamar itu dan ruereka tiada mabuk

karenanya!' (QS. ash Shaffat[sz): +7)

Yaitu mereka tidak mabuk sehingga hilanglah akal mereka

keseluruhan. Allah berfirman dalam ayat yang lain,
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Dalam sebagian atsar disebutkan bahwa segolongan dari penduduk

surga melintas. Mereka mengendarai unta surga dan mereka

sebaris dengan pohon-pohon maka berpencarlah pohon-pohon dari

.jalan mereka ke kiri dan ke kanan agar tidak memisahkan orang-

orang dalam satu golongan itu. Ini semua adalah dari kemurahan

Allah atas mereka dan kasih-Nya terhadap mereka. Baginya adalah

pujian dan kemuliaan.

Gelas-gelas, ia adalah kizAn yang tidak mempunyai leher dan

tidak mempunyai selang-selang. Dan ceret-ceret kebalikan dari

gelas dari dua hal itu. Piala adalah seperti gelas yang di dalamnya

terdapat minuman-minuman. Allah Ta'dlaberfirman,

(.,

" Dan gelas-gelas jtang penuh (berisi minuman);' (QS. an-Nabfl' [74]:
34)

Yaitu penuh terisi, tidak ada kekurangan di dalamnya.

qi l)ji3 {

" Di dalamnya mereka tidak mendengar perkataan yang sia-sia dan tidak

(pula perkataan) dusta!' (QS. an-Nabfl' [zs]: ar)

Tidak terucap dari mereka ketika minum sesuatu dari perkataan

yang sia-sia, yaitu omong kosong dan tidak ada gunanya. Dan

tidak ada pula dusta pada sebagian satu dengan sebagian yang lain

sebagaimana yang muncul dari minuman-minuman di dunia.

Allah Ta'Ahberfirman,
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" Mereka dikelilingi oleh anak-anak muda yang tetap muda, Dengan

mernbazua gelas, cerek dan sloki (?tala) berisi minuman yong diambil

dari mata air yang mengalir, mereka tidak pening karenanya dan tidak

pula mabuk " (QS. al-Wffqi'ah [54]: r7-re)

Atau tidak meninggalkan rasa pusing di kepala mereka dan akal

mereka tidak terganggu.Allah Ta'Ab berfirman dalam ayat lain,

i:i',: -1 : i."t)i +'lA'*
"Dan campuran khamar murni itu adalah dari tasnim, (yaitu) mata air

ltang minum daripadanya orang-orang lang didekatkan kepada Allah."

(QS. al-Muthaffifin ls7)z ae)

Telah kami sebutkan dalam tafsir dari AbdullAh bin AbbAs bahwa

segolongan dari penduduk surga berkumpul untuk minum-minum

sebagaimana penduduk dunia dulu berkumpul. Lewatlah sebuah

awan di atas mereka maka mereka tidak menginginkan sesuatu

selain dihu.;ani dengannya, sehingga salah satu dari mereka

berkata, "Hujanilah kami dengan gadis-gadis remaja yang sebaya."

Maka awan menghujani mereka dengan gadis-gadis remaja yang

sebaya.

Telah disebutkan bahwa mereka berkumpul pada pohon Th0bi
maka mereka teringat akan permainan di dunia dan ia adalah

kegembiraan. Maka Allah mengutus sebuah angin dari surga dan

menggerakkan pohon itu dengan segala permainan yang dulu

pernah ada di dunia.

d g{, e)LL lt'Fu

€ b;,

6u, (K,

=E. 
(rf \lti

I
)



Rahasia Akhirat

Baju Penduduk Surga, Perhiasan, Pakaian serta
Keindahan yang Mereka Kenakan

Allah Ta'Ahberfirman,

995An-Nih6yatu fr al-Fit6ni wa al-Maldhimi

\-!L {

;i:*s
"Mereka tidak mendengar perkataan lang tak berguna di dalam surga,

kecuali ucapan salam;' (QS. Maryam [rs]: oz)

$*rwb*'p
"Tidak (menimbulkan) kata-kata yang sia-sia dan tidak pula perbuatan

dosa;'(QS. ath-Thir l5z): e3)

i . t, / a
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-Tidak kamu dengar di dalamnla perkataan yng tidak berguna." (QS.

al-Ghffsyiyah [sa]: t t)

g, uL,r: L;L yu {t

" Mereka tidak mendengar di dalamnlta perkataan yang sia-sia dan tidak

pula perkataan lang menimbulkan dosa. Akan tetapi mereka mendengar

ucapan salam;' (QS. al-Wflqi'ah lie)z za)

Dalam Shahihain disebutkan dari Hudzaifah bahwa Rasulullah

ShallailAhu i4laihi wa Sallam bersabda, "Janganlah kalian minum

dari tempat-tempat air emas dan perak. Dan jangan pula makan dari

lembaran (ptring) keduanya, karena sesungguhnya ia adalah milik

mereka di dunia dan milik kalian di akhirat."

"Mereka mentakai pakaian sutera halus jtang hijau dan sutera tebal,

dan dipakaikan kepada mereka gelang terbuat dari perak, dan Tuhan

memberikan kepada mereka minuman yang bersih" (QS. al-Insfln

[zo]: zr)
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" [Bagi merekal surga Adn, mereka masuk ke dalamryta. Di dalamnya

mereka diberi perhiasan dengan gelang-gelang dari emas, dan dengan

mutiara, dan pakaian mereka di dalamnya adalah sutera." (QS. Fflthir

ls|): ss)
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" sesungguhnya mereka Jang berimun dan beramal shalih, tentulah Kami

tidak akan menltia-rytiahan pahula orang-orang yang mengerjakan

amalan(nya) dengan baik. Mereka itulah (orang-orang yang) bagt

mereka xtrga Adn, mengalir sungai-sungai di bawahni,a. Dalam surga

itu mereha dihiasi dengan gelang emas dan mereka menlakai pakaian

hijau dari sutera halus dan sutera tebal, sedang mereka duduk sambil

bersandar di atas dipan-dipan yang indah. Itulah pahala yng sebaik-

baiknya, dan tempat istirahat yang indah." (QS. al-Kahfi [ts]: so-

31)

Dalam Shahihain disebutkan dari Rasulullah Shallalldhu Alaihi zaa

Sallam, beliau bersabda, "Perhiasan seorang mukmin mencapai sesuai

yng dicapai wudhu'."

Al-Hasan Bashri berkata, "Perhiasan di surga bagi seorang laki-

laki adalah lebih baik daripada bagi wanita."

Ibnu Wahab berkata, "lbnu Luhai'ah meriwayathan kepadaku dari

'Ubaid bin KhAlid dari al-Hasan dari AbO Hurairah sesungguhnya

Abfi UmAmah meriwayatkan kepadanya bahwa Rasulullah

ShqltallLhu Alaihi uta Sallam berbincang dengan mereka dan

rnenyebut perhiasan penduduk surga, maka beliau mengatakan,

'Mereka diberi gelang-gelang dari ernas dan perak. Berkalung mutiara.

Di atas mereka ada untaiart mutiara dan yaqut lang bersam.bung. Di

atas kepala rruereka terdapat ruahkota sepertt' mahkota ruja-raja, muda

segar dan bercelak."'

Ihnu AbCr ad-DunvA berkata, 'Ahmad bin Mani' meriwayatkan

+t'pi*'*\'r* *c;
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kepada kami dari al-Hasan bin Mfisi dari Yazid bin Ab0 Habib

dari DAwud bin 'Amir bin Sa'ad bin AbO Waqqdsh dari ayahnya

dari kakeknya dari Rasulullah Shallalldhu Alaihi uta Sallam bahwa

beliarr bersabda, 'Kalaulah seorang laki-laki dari penduduk surga

muncul dan terlihat gelangnya, pastilah ia menghapus cahaya. matahari,

sebagaim ana matahari menghapus cahay a bintang-bintang."'

ImAm Ahmad berkata, "YahyA bin IshAq meriu,ayatkan kepada

kami dari HimAd bin Salamah dari TsAbit dari Abfr RAfi'dari Abir

Hurairah bahwa Rasulullah ShallallLhu Alaihi wa Sallam bersabda,

'Barangsiapa masuk surga dia merasakan kenikmatan dan tidak

melemal4 pakaiannya tidak basah dan mudanya tidak punah. Di dalam

surga terdapat apa yang tidak pernah dilihat olzh mata, tidak didtngar

oleh telinga dan tidak pernah terdetik di dalam hati manusia."'

Ahrnad berkata,'Ali bin AbdullAh merirvayatkan kepada kami dari

Mu'Adz bin Hisyim dari Ubay dari QatAdah dari al-JalAs dari Ab0

RAfi' dari Abir Hurairah bahwa Rasulullah Shallalhhu Alaihi u-ta

Sallam bersabda, 'Seorang mukmin mempunyai dua orang istri, dia

melihat tulang kedua betis mereka dari balik pakaian keduanya."'

Ath-ThabrAni berkata, 'Ahmad bin Ali al-HilwAni dan al-Hasan

bin Ali an-Nisawi meriwayatkan kepada kami, dari Sa'id bin

SulaimAn dari Fudhail bin Marz0q dari Abir IshAq dari Amr0 bin

Maim0rr dari AbdullAh dari Rasulullah Shallalldhu Alaihiwa Sallam

bahwa beliau bersabda, 'Rombongan pertama memasuki surga dan

walah mereka seolah-olah adalah cahalta bulan pada ntalam purnama.

Rombongan kedua berwarna seperti warna bintang yang paling indalt

yang bercaltaya di langit. Setiap orang dari rnereka. mempun2ai dua orang

istri dari bidadari yng bermata jeli, di ata.s setiap istri terdapat tujuh

puluhperhiasan. Dia melihat tulang betisnya dari balik daging keduanya

dan perhiasan keduanya seperti dia meliha.t minum.an bertaarna merah

di dalam kaca yang putih;"

Adh-DhiyA' berkata, "Menurut saya, ini di atas syarat shahih." A
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Ahmad berkata, "Yffnus bin Muharnmad meriwayatkan kepada

kami dari al-Khazraj bin'Utsmin as-Sa'adi dari AbCr Ay0b, pelayan

'Utsmdn bin A{Ihn dari Abfi Hurairah bahwa Rasulullah Shallalldhu

)4laihi wa Sallam bersabda, 'Tali benang seorang dari kalian di surga

adalah lebih baik daripada dunia dan seisinya. Dan sejengkal tanah

seseorang dari kalian dari surga adalah lebih baik daripada dunia.dan

yang sepertin1a bersamaryta. Sesungguhnya nashf (kerudung) seorang

wanita dari surga adalah lebih baik daripada dunia danyng sepertinya

bersamanya."'

Saya berkata, "Orang-orang berbicara tentang al-Khazraj bin

Ammin al-Bashri, tetapi dia mempunyai saksi dalam shahih."

Sebagairnana yang telah disebutkan dalam Shahih al-BukhAri

dari Anas dari Nabi Shallalldhu Alaihi wa Sallam dan di dalamnya

disebutkan, "Sungguh nashitnya -yaitu kerudungnya- lebih

baik daripada dunia dan seisinya."

Harmalah mengatakan dari lbnu Wahab dari Amrfi dari DarAj Abir

as-Samah dari Abfi al-Haitsarn dari AbCr Sa'id al-Khudri bahwa

Rasulullah ShallallAhu Hlaihi wa Sallam bersabda, " Sesungguhnya

seorang laki-laki berdiam selama tujuh puluh tahun sebelum dipindahkan.

Kemudian datanglah seorang zttanita dan memukul kedua pundaknya.

Dia pun melihat zaalahnya di pipinj,a yang lebih bening daripada

cermin. Apabila didekatkan satu mutiara kepadaryta, niscaya ia dapat

menerangi apa yang ada di antara timur dan barat. Wanita itu pun

mzngucapkan salam kepadarrya dan dia menjausabnya lalu berkata,

'Siapakah engkau?' Wanita itu berkata, Aku adalah dari tambahan.'

Sungguh dia memakai tujuh puluh pakaian, yang paling rendah adalah

seperti nu'mdn, dari Thtrbt" dia pun memandanginya dcngan matanya

hingga dia rnelihat tulang betisnya dari balik senLua pakaian itu. Di
atasnya terdapat mahkota dan mutiara yng paling rendahnjta sungguh

bisa ruenerangi apa-apa yang ada di antara timur sampai barat."

Rahasia Akhirat

Diriwayatkan oleh Ahmad dari Hasan dari Ibnu Luhai'ah dari

DarAj senluanya sarnPai selesai'

Ibnu wahab berkata,'Amrir ibnul-HArits meriwayatkan kepadaku

dari Abo al-Haitsam dari Abo sa'id bahwa Rasulullah shallalldhu

Alaihi ua s allam membaca frrman Atlah Ta' dla,' (Bagt ruere ka) surga

Adry mereka masuk ke dalamnla, di dalamnya mereka diberi perhiasan

dengan getang-getang dari emas (QS. Fethir [sS]: 33).' Kemudian

beliau berkata, 'sesungguhnya di atas mereka terdapat makhota dan

mutiara yang paling rendah di sana pastilah bisa menerangi apa yng

ada di antara timur dan barat."'

Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi dalam keterangan mengenai

Mahkota dari hadits Amr0 ibnul-Hirits.

Imim Ahmad telah meriwayatkan dari Abdurrahmdn bin Mahdi bin

Muhammad bin Abo wadhdh clari al-'Ali' Ibnu Abdullah bin R6fi'

dari Hanan bin Kharijah as-Silmi dari Abdullah bin Amrcr bahwa

seorang laki-laki datang kepada Rasulullah Shallalldhu Alaihi ua

Salla.mdan berkata, "Wahai Rasulullah, beritahukan kami tentang

pakaian penduduk surga. Apakah ia ciptaan yang diciptakan'

ataukah sebuah tenunan yang ditenun?" Sebagian orang tertawa,

maka Rasulullah shaltalldhu )4laihi uta sallam bersabda, "Mengapa

kalian tertazpa? Menertaztakan seorang yang bodoh yang bertanya

kepada seorang Jang berilmu?" Kemudian Rasulullah tertegun dan

berkata, "Dirnana orang)ang bertanya?" Dia berkata, "Ini saya wahai

Rasulullah." Rasulullah berkata,'Tidak, tetapi keluar dari buah-

buahan surga. Tidak, tetapi keluar dari buah-buahan surga. Tidak,

tetapi keluar dari buah-buahan surga.."

Diriwayatkan oleh Ahmad pula dari Abfi Kamil dari ziydd bin

Abdulldh bin Alitsah al-QAsh dari Abo Sahal dari al-'Ala' bin Rifi'

dari al-FarzCrq bin Hayan dari Abdulldh bin Amr0 ibnul-'Ash dan

menyebutkan sePerti itu.
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Dalam hadits Darl.j clisebutkan dari AbO al-Haitsam dari Abff Sa'id

bahwa seorang laki-laki berkata, "Wahai Rasulullah, apakah Thirba
itu?" Rasulullah berkata, "Sebuah pohon di surga, sepanjang seratus

tahun, pakaian-pakaian penduduk surga keluar dari dahan-dahanryta."

Ab0 Bakar AbdullAh bin Muhammad bin Abff ad-DunyA berkata,
"Muhammad bin Idris al-Handhali meriwayatkan kepadaku dari
Ab0 'Utbah IsmA'il bin AyyAsy dari Sa'id bin Yfisuf dari YahyA

bin Ab0 Katsir dari Abfi SalAm al-Aswad dari Abir UmAmah dari
Rasulullah ShallailAhu i4laihi zaa Sallam bahwa beliau bersabda,
'Tidak ada seseorang dari kalian yang masuk surga melainkan segera

menuju ke pohon'fhilbA dan terbukalah dahan-dahannjta untukryta. Dia
mengambil apa saja sesuka dia, jika mau putih, jika nlau merah, jika mau

hijau, lika rnau kuning, dan jika mau hitam seperti saudara-saudara

nu'mLn kbih tipis dan lebih bagus."' Ghartb hasan.

Ibnu AbO ad-Dunyi berkata, "suwaid bin Sa'id meriwayatkan
kepada kami dari Abdu Rabbuh bin BAriq al-Hanafi dari pamannya

ar-Ramil bin SamAk bahwa ia mendengar ayahnya berkata, Aku
bertanya kepada Ibnu AbbAs apakah perhiasan penduduk surgaP

Dia mengatakan, 'Darinya ada sebuah pohon yang terdapat

buah seolah-olah ia adalah delima. Apabila seorang wali Allah
menginginkan pakaian, ia condongkan dahannya kepadanya

maka ia terbelah dan mengeluarkan tujuh puluh perhiasan, yang
berwarna-warni, kemudian tertutup dan kembali lagi seperti

semula."'

Di depan telah disebutkan dari ats-Tsauri dari HimAd dari Sa'id

bin Jubair dari Ibnu Abbis bahwa dia berkata, "Kurma di surga

batangnya zamrud hijau dan ranting-rantingnya dari emas merah

serta pelepahnya adalah pakaian untuk penduduk surga. Dari sana

ada asesoris dan perhiasan-perhiasan mereka."

Allah

Rahasia Akhirat 1001

Tempat Tidur Penduduk Surga

Ta'dla berfirman
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" Mereka bertelekan di atas permadani yang sebelah dalamnya dari

sutera. Dan buah-buahan kedua surga itu dapat (dipetik) dari dekat."

(QS. ar-Rahmfln 155)t 5+)

Apabila sebelah dalamnya saja terbuat dari sutera, lalu bagaimana

dengan sebelah luarnya?

Tafsir Firman Allah

Allah Ta'dlaberfirman

Surat al-W6qi'ah [56]: 3a

..Er(l ri'\-'

"Dan kasur-kasur yang tebal lagi empuk;' (QS. al-Wflqi'ah [5o]:
34)

ImAm Ahmad dan at-Tirmidzi merirvayatlian dari hadits DAra3

dari Abff al-Haitsam dari Abfi Sa'id bahwa Rasulullah berkata

mengenai firman Allah Ta'Ala,
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An-Nih6yatu fr al-Fit6ni wa al-Mal6himi

"Dan kasur-kasur yang tebal lagi em.puk." (QS. al-Wfiqi'ah [5o]:
34)

Beliau bersabda, "Demi Zat yng jiwaku berada dalam genggarnan-

Nya, sesungguhnya ketinggiannya bagaikan antara langit dan bumi.

Dan di antara langit dan bumi beriarak lima mtus tahun perjalanan."

Kemudian dia berkata,"Ghar?b. Kita tidak mengetahuinya kecuali

dari hadits Rasyidin, yaitu dari Amr0 ibnul-Hdrits dari DarAj."

Saya berkata, "Telah diriwayatkan pula oleh Harmalah dari Ibnu

Wahab."

Kemudian at-Tirmidzi dan sebagian ahli ilmu mengatakan

mengenai tafsir dari hadits ini bahwa maknanya adalah ketinggian

kasur dalam tingkatan-tingkatan, dan jarak antara tingkatan-

tingkatan adalah sebagaimana jarak antara langit dan bumi.

Saya berkata, "Yang menguatkan pendapat ini adalah apa yang

diriwayatkan oleh AbdullAn bin Wahab dari AmrCr dari DarAj dari

Abfi Sa'id bahwa Rasulullah Shallalldhu i4laihi ua Sallam berkata

mengenai firman Allah Ta'dla, 'Dan kasur-kasur yang tebal lagi

empuk (QS. al-Waqi'ah [so]: 3a).' Beliau bersabda, 'Jarak di antara

dua kasur adalah sebagaimana jarak antara langit dan bumi, dan ini

seolah-olah telah dihapal."

Tafsir Firman Allah Surat
al-Gh6syiyah [Ae] : 12-16

HimAd bin Salamah mengatakan dari Ali bin Zard dart Mutharif
bin AbdullAh bin asy-Syakhir dari Ka'ab al-Ahbdr mengenai firman

Allah Ta'Ah.

Rahasia Akhirat

"Dan kasur-kasur yang tebal lagi em.puk;' (pS. al-Wflqi'ah [56]:
34)

Dia mengatakan jarak empat puluh tahun. Yaitu bahwa kasur ada

di setiap tempat dan setiap daerah, tersedia karena kemungkinan

diperlukan di tempat tersebut sebagaimana firman Allah Ta'Ala,

l1 t - e z - ,t- | . t.
i"I,r 4i3:;i jl.ti: :J-. Zo th:a-,,iJ tr9 i.!.

"Di dalamnya ada mata air lang nxengalir Di dalamnya ada tahta-

tahta ltang ditinggihan, dan gelas-gelas yang terletak (di dekatnya), dan

bantal-bantal sandaran yang tersusuq dan permadani-permadani yang

terhantpar|' (QS. al-Ghisyiyah [aa]: ru-rc)

Bantal-bantal sandaran, yaitu bantal yang disusun di tempat yang

sesuai untuknya, dikarenakan kemungkinan ia dibutuhkan di sana.

Demikian pula dengan permadani-permadani, yaitu karpet tebal

yang terhampar di sana-sini di tempat-tempat bersantai di surga.

Sebagaimana firman Allah Ta'dla,

" Mereka bertelekan pada bantal-bantal yang hijau dan permadani lang
indah." (QS. ar-Rahmfln 155):7a)

Permadani yang indah, yaitu karpet yang paling indah dan paling

bagus.

Orang Arab telah diberitakan kepada mereka mengenai apa-aPa

yang mereka nilai sangat bagus. Dalam surga adalah lebih besar

dari apa yang ada dalam jiwa dan lebih agung serta lebih lezat
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daripada setiap jenis dan macam dari jenis-jenis kelezatan dan

pemandangan yang indah. Allah jualah sebagai penolong. Ceret-

ceret, bantal-bantal, bantal-bantal sandaran, dan permadani-

permadani serta rafraf (bantal-bantal hijau), dikatakan juga bahwa

ia adalah taman-taman surga. Ada yang mengatakan pula bahwa

ia adalah pakaian-pakaian serta permadani yang paling indah,

wallahu a'larn.

Bidadari Bermata Jeli Dalam Surga

Allah Th'dla berfirman,

',,,-L4\J
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"Mereka bertelekan di atas permadani yang di dalamnya terbuat dari

sutera. Dan buah-buahan kedua surga itu dapat (dipetik) dari dekat. Maka

nikmat Tuhan kamu yang manakah 3tang kamu dustakan? Di dalamnjta

ada bidadari-bidadari yang sopan menundukkan pandangannya, tidak

pernah disentuh oleh manusia sebelum mereka (penghunt-penghuni

surga yang menjadi suami mereka) dan tidak pula olehlin. Maka nikmat

*L ,..i. bt ;;i: bi,ti #'( G:, o(i(i
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x

Rahasia Akhirat

Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? Mereha seolah-olah

pennata ykut dan marjan. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah

jtang kamu dustakan? Bukankah tidak ada balasan kebaikan kecuali

kebaikan (pula)? Maka nikmat Tuhan kamu jtang manakah jtang kamu

dustakan?" (QS. ar-Rahmin l55)z 54-Gr)
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"Di dalam surga-surga itu ada bidadari-bidadari yng baik-baik lagi
cantik-cantik. Maka nikmat Tuhan kamu lang manakah yang kamu

dustakan? (Bidadart-bidadari yng jelita, putih bersih dipingtt dalam

kemah-kemah. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah jtang kamu

dustakan? Mereka tidak pernah disentuh oleh manusia sebelum mereka

(penghunt-penghuni surga 1ang menjadi suami mereka) dan tidak pula

oleh jin. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Mereka bertelekan pada bantal-bantal yang hijau dan perrnadani yang

indah. Maka nikmat Tuhan kamu yang ntanakah yang kamu dustakan?

Mahaagung nama Tuhanmu Tang Mem.punltai Kebesaran dan Karunia."

(QS. ar-Rahmfln 155)z 70-78)
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Tafsir Firman Allah Surat al-Baqarah l2l: 25

Allah Th'Ahberfirman,

* 1.x ii ,-;t*ti |i*S ly*r, 3-*fi tyJ
' ,',-., -, -i ru-vtt )-P drf W

b
-ti. ,./ z.zt

,4: L{-.:-J^:-o a4J

bdL1$,ii6o,s}
6t'""

E ,y v:) eJl lx; irt-l
*r1a,i,i:iw

I t.,tPsl
a

"rf
t -trt)

G) -a-r'r,'-
-,

Led ro:

"Dan sampaikanlah berita gembira kepada mereka yang beriman dan

berbuat baik, bahua bagi mereka disediakan surga-surga yang mengalir

sungai-sungai di dalamnya. setiap mereka diberi rezki buah-buahan

dalam surga-surga itu, ntereka mengatakan : "Inilah lang pernah

diberikan kepada kami dahulu." mereka diberi buah-buahanyang serupa

dan untuk mereka di dalamnla ada isteri-isteri ltang Suci dan mtreka

kekal di dalamnya;' (QS. al-Baqarah la): a5)

Maksudnya suci dari haidh, nifas, kencing, buang air besar, ludah,

dan ingus. Dari mereka tidak keluar hal-hal tersebut. Begitu pula

kesucian akhlak, jiwa, perkataan, pakaiaan serta perangai mereka.

AbdullAh ibnul-MubArak berkata, "syu'bah meriwayatkan kepada

kami dari patidah dari Abfi Nadhrah dari Abfi Sa'id dari Nabi

Shallalldhu jLlaihi wa Sallam bahwa untuk mereka di dalamnya ada

istri-istri yang suci dan mereka kekal di dalamnya (QS. al-Baqarah

lz): z5). Beliau mengatakan,'Suci dari haidh nfos, najis-najis serta

ludah;"

AbO al-AhwAsh berkata mengenai firman Allah Ta'Ah,
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"Bidadari-bidadari yang jelita, putih bersih dipingtt dalam kemah-

kemah;' (QS. ar-Rahmfln 155): 7 z)

Ia berkata, "Suatu riwayat sampai kepada kami bahwa sebuah awan

menurunkan hujan dari bawah Arasy maka Allah menciptakan

mereka dari tetesan-tetesannya sebagai rahmat. Kemudian

dibuatkan untuk setiap bidadari satu kemah di tepi sungai-sungai,

yang luasnya empat puluh mil dan tidak ada pintunya. Apabila

wali Allah mendekati kemah, terbukalah kemah tersebut menjadi

berpintu agar wali Allah tahu bahwa pandangan semua makhluk

dan malaikat serta para pelayan belum pernah melihatnya. Mereka

adalah bidadari-bidadari yang terpingit, bahkan terpingit dari

pandangan semua makhluk dan malaikat serta para pelayan pun

belum pernah melihatnya. Maka mereka adalah terpingit bahkan

telah dipingit dari pandangan para makhluk.

Allah Ta'hlaberfirman,

,,1 . .- a-

.5, orilJt ltl Js:"r

"Dan (di dalam surga itu) ada bidadari-bidadari yang bermata jeli,

laksana mutiara yang terstmpan baik." (QS. al-Wiqi'ah lie)z zs)

Tafsir Firman AIIah Surat ash-Shaffat l37l: 49

Allah Ta'Ala berfirman dalam ayat lain,

.=_ )r. ,2r ,t . '. < 7i-
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" seakan-akan mereka adalah telur yang tersimpan dengan baik." (QS.

ash-Shffffht lsz)z +s)

Dikatakan bahwa itu adalah telur burung unta yang tersimpan di

dalam pasir, dan bagi orang Arab itulah warna putih terbaik. Dan

dikatakan pula bahwa maksudnya adalah mutiara sebelum keluar

dari kerangnya.

Tafsir Firman Allah

Allah Ta'Ahberfirman,

Surat al-Wdqi'ah [56]: 35-38

- :, < t.7. !-'
.'i' ,tjil ,;jst-;^ll ti!--l ;(,,! i
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" sesungguhnjta Kami menciptakan mereka dengan langsung dan Kami

jadikan mereka gadis-gadis perazuan, penuh cinta lagi sebaya umurnia,

(Kami ci.ptakan mereka) untuk E;olongan kanan;' (QS. al-Wiqi'ah

[5e]: 8548)

Allah menciptakan mereka setelah tua renta serta lemah di dunia,

maka rnereka di surga menjadi rnuda, perawan, dan penuh cinta.

Yaitu penuh cinta kepada suami mereka, sebaya dengan golongan

kanan yaitu sepantaran dengan usia mereka.

Pertanyaan Ummu Salamah dan Jawaban dari
Ras0lullSh Mengenai lstri-istri Penduduk Surga

ImAm ath-ThabrAni berkata, "Bakar bin Sahal ad-DimyAthi

meriwayatkan kepada kami dari Amr0 bin HisyArn al-Barffri dari

,.E. ( r)i q'i ,'-7',, rlr1o;lt
\-, ,l 'J \-.

Rahasia Akhirat

SulaimAn bin Ab0 Karimah dari Hisyim bin HisAn dari al-Hasan

dari ibunya dari lJmmu Salamah, dia mengatakan, Aku berkata,

'Wahai Rasulullah, beritahukan aku mengenai firman Allah 'fa'dla,

'Bidadari yang berrnata jeli." Rasulullah berkata, 'Bidadari j,ang

putih bersih bermata besar, primadona para bidadari seperti kedudukan

sayap pada elang! Aku berkata, 'Wahai Rasulullah, beritahukan aku

mengenai firman Allah Ta'dla, 'Laksana muliara yang tcrsimpan

baik." Rasulullah berkata, 'Sangat bersih seperti bersihnya mutiara

yng berada di dalam kerang-kerang lang belum disentuh oleh tangan.'

Aku berkata,'Wahai Rasulullah, beritahukan aku mengenai firman

Allah Ta' dla,' Bidadari-bidadari yng mempuny ai k ebaik an-kebaikan

dan keindahan. (QS. ar-RahmAn 155): 7o);' Rasulullah berkata,
'Kebaikan dalam akhlak dan keindahan taaiah.' Aku berkata, 'Wahai

Rasulullah, beritahukan aku mengenai firman Allah Ta'dla,'Seakan-

akan mereka adalah telur yang tersimpan dengan baik." Rasulullah

berkata, 'Kelembutan mereka seperti kulit yng engkau lihat di dalam

telur setelah cangkang dan ia sangat lembut.'

Aku berkata,'Wahai Rasulullah, beritahukan aku nrengenai firman

Allah Ta'dla,'Penuh cinta lagi sebala umurn)a." Rasulullah berkata,

'Mereka adalah utanita-wanita yang diambil nyazuanya di dunia dalam

keadaan tua renta lagi lemah. Allah menciptakan mereka setelah tua

menjadi perautan lang menyenangkan, penuh cinta dan sebaya dalam.

satu kelahiran.' Aku berkata, 'Wahai Rasulullah, beritahukan aku

wanita-wanita dunia lebih utama ataukah bidadari yang bermata

jeli?' Rasulullah berkata, 'Akan tetapi wanita-utanita dunia lebih

utama daripada para bidadari yang bermata jeli. Sebagaimana

keutamaan yang tampak jelas dan yang tersimpan.'

Aku berkata,'Wahai Rasulullah, dengan apaP' Rasulullah berkata,

'Dengan shalat mereka, puasa mereka dan ibadah-ibadalt mereka. Allah

memakaikan caha3ta pada zualah mereka. Tubuh mereka adalah sutera

yang putih Taarnanja. Berpakaian hijau, memakai perhiasan kuninS;,

dan maidmir mereka adahh mutiara. Sisir mereka em.as, dan mereka
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berkata, 'Kami abadi tidak akan mati, kami penuh kenikmatan dan tidak

lelah, kami mandul dan tidak akan ruelahirkan untuk selamanya, kami

rela maka kami tidak pernah marah. Beruntunglah bagi orang lang
dahulu memiliki kami dan kami miliki;'

Aku berkata, 'Wahai Rasulullah, seorang wanita dari kami

menikah dengan dua orang suami, tiga atau empat lalu meninggal

dan masuk surga dan mereka pun juga masuk surga bersamanya'

Lalu siapakah yang menjadi suaminya?' Rasulullah berkata,' Wahai

(Jmmu Salamah, dia diberi pilihan maka dia memilih yang suami paling

baik akhlaknya. Dia berkata, 'Wahai Tuhan, sesungguhnya orang ini

adalah orang yang paling baik akhlaknya di antara mereka terhadapku

di dunia, maka nikahkanlah aku dengannya-' Wahai (Jmm'u Salamah,

akhlak yang baik membawa kebaikan di dunia dan akhirat'""

AbO Bakar bin Abir Syaibah berkata, 'Ahmad bin ThAriq

meriwayatkan kepada kami dari Mas'adah bin Ilyasa'dari Sa'id bin

Ab6 Ar6bah dari Qatfldah dari As'id al-Musayyab dari 'Aisyah ra.

bahwa Rasulullah ShallallAhu i4laihi ua Sallam didatangi seorang

wanita tua dai Anshar dan berkata, 'Wahai Rasulullah, doakanlah

Aku agar Atlah memasukkan aku ke dalam surga.' Maka Rasulullah

berkata, 'sesungguhnya surga tidak dimasuki oleh orang tua'' franita

itu lalu pergi dan shalat. Kemudian pulang kepada 'Aisyah dan

dia berkata, Aku telah menghadapi kesulitan yang besar karena

kata-katamu.' Maka Rasulullah berkata, 'Memang seperti itu'

Sesungguhnya Atlah apabila memasukkan mereka ke surga maha Allah

mengubah mereka menj adi perawan-perawan."'

Di depan telah disebutkan dalam hadits ash-Shuar mengenai

sifat masuknya orang-orang mukmin ke surga. Maka Rasulullah

mengatakan, "Maka satu orang laki-taki dari mereka masuk kepada

tujuh puluh dua istri yang dici.ptakan Allah dan dua istri dari anak

ArJam yang keduanya memiliki keutamaan atas jtang Allah ciptakan,

L rlengan ibadah keduaryta di dunia. Dia masuk kepada salah satu dari

$ merrka yang pertama dalam kamar dari yqut di atas tem.pat tidur dari
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enlas lang diuntai dengan muatiara. Di atasnya terdapat tuluh puluh

istri dari sutera yang sangat halus dan sutera tebal. Dan sesungguhnya

dia meletakkan tangannya di antara kedua bahunita kemudian dia

melihat ke tangannya dari dadanya. Dari belakang pakaian, kulit dan

dagingnya dia bisa melihat tulang betisnla sebagaimana dia melihat

kawat dalam tongkat yaqut.

Hati istrinya baginya adalah cermin dan hatinya bagi istrinya adalah

cermin. Maka manakala dia sedang bersamanyq dia tidak membuat

istrinya bosan dan istrinya tidak membuat dia bosan. Dan dia tidak

datang lagi kepadanya kecuali mendapati istrinya dalam keadaan

perazaan. Kemah.annjta tidak pernah lesu dan qubulnya tidak pernah

mengeluh. Hanya saja tidak ada sperma dan tidak ada mani- Maka

manakala seperti itu dia dipanggil' Kami telah mengetahui sesungguhny a

engkau tidak bosan dan dia juga tidak bosan. Hanya saja sesungguhnya

enghau mempunyai istri-istri lain selain dia.' Maka dia pun keluar

dan mendatangi mereka satu per satu. Setiap kali dia mendatangi satu

orang istri, sang istri berkata, 'Demi Allah, tidak ada di dalam surga

sesuatu jtang lebih baik daripada engkau. Dan tidak ada di dalam surga

jtang paling aku cintai selain engkau."' Dan hadits ini mempunyai

banyak saksi dari banyak arah yang akan disebutkan insyA Allah

dan diriwayatkan oleh perawi-perawi yang kuat.

Telah disebutkan hadits yang diriwayatkan oleh ImAm Ahmad

dari hadits Asy'at adh-Dharir dari Syahar bin Hausyab dari AbO

Hurairah dari Nabi Shallallilhu Alaihi uta Sallam bahwa beliau

bersabda, " sesungguhnya baginita dari bidadari lang bermata jeli
sejumlah tujuh puluh dua sebagai istri, selain istri'istrinya dari rlunia.

Sesungguhnya satu orang dari mereka mengambil tempat duduknya

seukuran satu mil di bumi."

Harmalah berkata dari Ibnu Wahab dari Amrff dari DarAi Ab0 as-

Samah dari Ab0 al-Haitsam dari Ab0 Sa'id dari Nabi Shallalldhr

Alaihi wa Sallam bahwa beliau mengatakan, "Seorang penduduk

surga lang paling rendah derajatnya adalah yang bagiryta delapan
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puluh ribu pelayn dan tujuh puluh dua istri, dan diberikan kepadanya

kubah dari mutiara, zabarjad dan yaqut sepertijarak antara aLJilbtyah

dan Shana'a."

Ahrnad mengambil sanadnya dari Hasan dari Ibnu Luhai'ah dari

DarAj.

Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi dari Suwaid bin Nashr dari Ibnu

al-MubArak dari Rasyidin dari Amr0 ibnul-HArits maka dia

menyebutkan dengan sanadnya rnirip seperti itu.

Muhamnrad bin Ja'far al-Faryibi berkata, 'Abir Ay0b SulaimAn

bin AbdurrahmAn meriwayatkan kepada kami dari KhAlid bin

Yazid bin Abff Malik dari ayahnya dari Khalid bin Ma'd6n dari

Ab0 Umimah dari Rasulullah ShallallLhu i4laihi zua Sallam bahwa

beliau bersabda, 'Tidak ada seorang hamba yang masuk surga kecuali

dia menikah dengan tuluh puluh dua istri. Dua dari bidadari yng
bermata jeli dan tujuh puluh dari pezaarisnla dari penduduk dunia."'

Hadits ini sangat ghar?b, dan yang terjaga adalah seperti yang

sebelumnya, yaitu dua dari anak Adam dan tujuh puluh dari

bidadari yang bermata.ieli, wallahu a'lam.

Riwayat Khalid bin Yazid dari Abfi Malik telah dibicarakan oleh

ImAm Ahrnad dan YahyA bin Mu'ayan dari yang lainnya dan mereka

melemahkannya dan lain sebagainya seperti sering tersalah dan

tidak yakin.

Ahmad dan at-Tirmidzi meriwayatkan dan dibenarkan oleh Ibnu

MAjah dari hadits MujAlad bin Sa'id dari KhAlid bin Ma'dfin dari

al-MuqaddAm bin Ma'ad Yakrab bahwa Rasulullah ShallailAhu

Alaihi wa Sallam bersabda, "sesungguhnya bagi seorang lang syahid

di sisi Allah menpunyai enam hal. Allah mengampuni dosanya pada

tetesan darah pertamanita. Dia ruelihat tempat dudaknya di surga;

dihiasi dengan perhiasan iman; dijauhkan dari siksa kubur; aman dari

hentakan dahsjtat; di atas kepalanya diletakkan mahkota keutibawaan.
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Satu biji yakut darinya adalah lebih baik daripada dunia dan seisinlta.

Dia menikah dengan tuluh puluh dua istri dari bidadari yang bermata

jeli, dan dia memberi syafaat tuluh puluh manusia dari kerabatnya."

Sementara hadits yang diriwayatkan oleh Muslim dalam Shahih-

nya disebutkan, 'Amrfi al-NAqid dan Ya'q0b bin lbrAhim ad-

f)auraqi meriwayatkan kepadaku semuanya dari Ibnu Aliyah dan

lafazh dari Ya'q0b dia mengatakan, 'Ibnu Aliyah meriwayatkan

kepada kami dari Ayffb dari Muhammad bahwa dia berkata,

'trntah mereka berbangga-bangga atau entah mereka saling

mengingatkan, lebih banyak laki-laki atau wanita di surga?' Abfi
Hurairah berkata, 'Bukankah Abal QAsim Shallalldhu Alaihi zaa

Sallam pernah bersabda, 'Sesungguhnya rombongan pertama yang

masuk ke surga dalam bentuk bulan pada malam purnama, dan yang

setelahnya seterang bintang bercahaya di langit. Setiap orang dari
mereka memiliki dua orang istri, dia melihat tulang kedua betisrya dari
balik daging, dan apa ltang di dalam surga adalah perazuan.""

Dalam Shahihain disebutkan dari riwayat HamAm dari Abff

Hurairah seperti itu. Maka maksud dari ini adalah bahwa dua

anak Adam ini bersama mereka bidadari yang bermata jeli seperti

yang dikehendaki Allah sebagaimana disebutkan dalam keutamaan

mereka tadi, wallahu a'lam.

Ahmad berkata, 'Aflhn meriwayatkan kepada kami dari HimAd

bin Salamah dari Y0nus bin Sirin dari Ab0 Hurairah dari Nabi

Shalla.lld.h.u Alaihi zua Sallam bahwa beliau rnengatakan,'Bagi sutu

orang laki-laki dari penduduk surga dua orang istri dari bidadari yang

bermata jeli. Setiap satu orang memakai tujuh puluh perhiasan. Dia
melihat tulang betis keduanya dari balik pakaian-pakaian keduanya."'

Hadits-hadits ini tidak bertentangan dengan hadits yang telah

tersebut dalam Shahihain, "Dan aku diperLihatkan neraka maka ahu

rnelihat kebarytakan pendudukryta adaLah wanita." Bisa jadi mereka

menjadi sebagian besar penduduk surga dan menjadi sebagian besar
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penduduk neraka. Kemudian keluarlah siapa yang dikeluarkan

dari mereka dengan syafaat, maka mereka menjadi di dalam surga

hingga menjadi sebagian besar dari penduduknya, uallahu a'lam.

Dalam hadits DarAj dari Abfi al-Haitsam dari Ab0 Sa'id, mar{tr',

"sesungguhnya seorang laki-laki berdiam selama tujuh puluh tahun

sebelum diubah. Kemudian datanglah seorang wanita kepadanya

dan menepuk kedua bahunya. Dia pun melihat wajahnya di pipi

wanita tersebut yang lebih jernih daripada cermin, dan sungguh

satu butir mutiara yang paling rendah yang ada padanya pastilah

bisa menerangi apa yang ada di antara timur dan barat. Wanita itu

mengucapkan salam dan dia menjawabnya, dan berkata, 'siapakah

engkau?' wanita itu berkata, Aku adalah dari tambahan.' Dan

sungguhdiamemakaitujuhpuluhpakaianyangpalingrendahnya

seperti nu'mfln dari Thffba. Lelaki itu memandanginya dengan

matanya sehingga melihat tulang kedua betisnya dari balik itu"'

Diriwayatkan oleh Ahmad dalam al-Musnad'

ImAm Ahmad berkata, 'Abcr an-Nadhar meriwayatkan kepada

kami dari Muhammad bin Thathah dari Humaid dari Anas bahwa

Rasululaah shallalhhu jLlaihi wa sallam bersabda, 'Pergi pada

waktu pagt-pagi di jalan Allah atau pada waktu petang adalah lebih

baik daripada dunia dan seisinya. sungguh selengkal tanah seorang

dari kalian atau tempat talinla laitu benang- dari surga adalah

lebih baih claripada dunia dan seisiryta. Seandainya seorangwanita dari

istri-istri pent]utluk surga ditampakkan ke bumi, pastilah dia memenuhi

antara langit tlan bumi dengan keharuman, dan pastilah menjadi wangi

a?a-a?a l,ang ada di antara keduanya' Sungguh kerudungnya yang di

atas kepalanya adalah lebih baik daripada dunia dan seisinya."'

Diriwayat oleh al-Bukhari dari hadits IsmA'il bin Ja'far dan AbCr

IshAq keduanya dari Humaid dari Anas seperti itu' dan telah

disebutkan dengan sempurna di awal sifat surga'
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Dari al-Bukhdri, " Seandainjta seorang wanita dari istri-istripenduduk

surga ditampakkan ke bumi pastilah dia menerangi apa yang ada di
antara keduanya dan pastilah memenuhi a?a jang di antara keduan1a

dengan keharuman. Dan sungguh kerudungnla jang di atas kepalanya

adalah lebih baik daripada dunia dan seisiryta;'

AbO Bakar bin Ab0 ad-DunyA berkata, "Bisyar ibnul-Walid bin

UbzA meriwayatkan kepada kami dari Abdu al-Malik al-Jauni dari

Sa'id bin Jubair dari Ibnu Abbds, dia mengatakan, 'Seandainya

para bidadari mengeluarkan telapak tangannya di antara langit

dan bumi, pastilah membuat huru-hara para makhluk karena

keindahannya. Seandainya dia mengeluarkan kerudungnya,

pastilah matahari dengan kecantikannya itu seperti lilin dalam

sinar matahari sehingga tidak mempunyai cahaya. Kalaulah dia

mengeluarkan wajahnya, pastilah kecantikannya itu menyinari apa

yang ada di antara langit dan bumi."'

Ibnu Wahab menyebutkan dari Muhammad bin Ka'ab al-purdhi
bahwa dia berkata, "Demi Allah yang tidak ada Tuhan selain

Dia, seandainya seorang wanita dari bidadari yang bermata jeli
memperlihatkan gelangnya dari Arasy, pastilah cahaya gelangnya

memadamkan cahaya matahari dan bulan. LaIu bagaimana dengan

orang yang memakai gelang itu? Tidaklah Allah menciptakan

sesuatu yang dipakai pemakainya adalah sama seperti yang dia

pakai dari pakaian dan perhiasan."

Abff Hurairah berkata, "Sesungguhnya di dalam surga ada para

bidadariyang bernyanyi. Apabila dia berjalan, di sekitarnya berjalan

tujuh puluh ribu pelayan. Dan dia berkata, 'Dimana orang-orang

yang menyuruh pada kebaikan dan mencegah kenrungkaranP"'

Dikeluarkan oleh al-Qurthubi.

Al-purthubi berkata, 'Ahmad bin Rasyidin meriwayatkan kepada

N
kami dari al-Hasan bin HArun al-AnshAri dari al-Laits bin ,*r, 
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al-Laits bin AbCr Sulaim dari Mu.jAhid dari UsAmah dari Nabi

ShallailAhu i4laihi wa Sallam balrwa beliau bersabda, 'Bidadari yang

bermata jeli diciptakan dari za'faran."'Hadits ini sangat ghartb.

Dalam MarAsil'Ikrimah disebutkan bahwa sesungguhnya bidadari

yang bermata jeli memanggil suami-suami mereka yang masih di

dunia. Bidadari-bidadari itu berkata, "Ya Allah, bantulah dia di

atas agama-Mu, hadapkanlah hatinya untuk taat kepada-Mu, dan

sampaikanlah clia pada kami dengan Kemuliaan-Mu wahai Yang

Maha Pengasih."

Dalarn Musnad Imim Ahmad dari hadits Katsir bin Murrah, marfO',

"Tidaklah seorang istri menyakiti suaminya di dunia, kecuali

istrinya dari bidadari yang bermata jeli berkata,'Jangan sakiti dia,

Allah akan membunuhmu. Sesungguhnya dia ada padamu sebagai

titipan, hampir saja Dia memisahkanmu menuju kami."'

Nyanyian Bidadari di Dalam Surga

hnArn at-Tirmidzl dan lainnya meriwayatkan dari hadits

AbdurrahmAn bin IshAq dari an-Nu'mAn bin Sa'ad dari Aii bahwa

Rasulullah ShallailAhu Alaihi zaa Sallam bersabda, " Sesungguhnya

di dalam surgo terdapar kumpulan para bidadari yang bermata jeli
rneninggikan suara mereka, jtang para makhluk belum pernah mendengar

yang sepertiryta. Mereka berkata, 'Kami adalah abadi dan tidak mati,

penuh kenikmatan dan tidak pernah payah, kami penuh kerelaan dan

tidak maralt, beruntunglah orangyng daltulu kanti miliki dan memiliki

kami."'
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Imam at-Tirmidzi rne,gatakan dalam Bab Dari Ab0 Hurairah dan
Ab0 Sa'id dan al-Hasan dan haditsnya gharib.

Ibnu Abcr Dz.uaib rneriwayatkan dari Aun ibnul-Khaththab dari
Abdullah bin RAfi' dari lbnu Anas bin Malik dari Ayahnya bahwa
llasulullah shallatldhu Araihi uta sailam bersabda, ,,sesungguhrwa

istri-istri penduduk surga menran.yi untuk suami-suami mereka dengan
vmra terbaik 1'ang didengarkan oreh seseorang. Da.n dari apa yong nureka
nyarytikan adalah, 'Kami abadi dan tidak m.ati, kami penuh hedam.aian
dan tidak takut, kami mandul dan tidak akan melartirkan.,,,

Al-Laits bin Sa'ad mengatakan dari yazid bin AbO Habib dari ar_
walid bin 'Ubdah bahr.r,a Rasulullah shallalldltu )4laihi wa sailam
berkata kepada Jibr?I, "Hentikan aku pada bidadari yang bernrata
jeli-" Maka Jibril berhenti pada mereka, Rasuruilah pun berkata,
" Smpakah kalian?" Mereka berkata, "Kami adalah pelayan-perayan
golongan yang datang dan tidak akan pergi, yang muda tidak akan
tua, serta yang bertakwa dan tidak berdosa.,,

Al-purthubi mengatakan setelah menyebutkan hadits mengenai
nyanyian bidadari tersebut bahwa apabila mereka mengatakan
kata*kata ini, maka wanita-wanita mukmin menjawab mereka,
"Kami mendirikan shalat, kalian tidak pernah sharat. Kami
berpuasa, kalian tidak pernah berpuasa. Kami berwudhff., kalian
tidak pernah berwudh0'. Kami bersedekah da. kalian tidak pernah
bersedekah." Lalu 'Aisyah berkata, ,,Maka 

karni menang.,,

Demikianlah dia menyebutkan dalam at-Tadzkirah dan ticrak
mentrkilkannya dalam kitab, uallahu a'lam.

to17
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Penduduk Surga Menggauli Pasangan

Mereka, dan Tidak Akan Hamil Kecuali Jika

Mereka Menginginkan

Allah Ta'dlaberfirman,

ioiriri 'l=, 3r6"b P r {Qi a*r:';'*i ot

"sesungguhnya penghuni surga pada hari itu bersenang-senang dalarn

kesibukan (mereka). Mereka dan istri-istri mereka berada dalarn

tempat yang teduh, bertelekan tli atas dipan-dipan' Di surga itu mereka

memperoleh buah-buahan dan memperoleh apa yang mereka minta'

(Kepada mereka dikatakan), 'Salam', sebagai ucapan selamat dari

Tuhan Tang Maha Penitaitang." (QS'Yflsin [so]: 55-58)

Ibnu Mas'0d dan lbnu Abbis serta banyak orang dari ahli tafsir

mengatakan mengenai firman Allah, "Bersenang-senang dalam

kesibukan (mereka)", bahwa maksudnya adalah bercumbu dengan

perawan-perawan.

Allah Ta'dlaberfirman,
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" Sesungguhnla orang-orang Jang bertakwa berada dalam tempat jtang

oman, (1aitu) di dalam taman-taman dan mata air-mata air Mereka

memakai sutera yang halus dan sutera yang tebal,(duduk) berhadap-

hadapan, demikianlah. Dan Kami berikan hepada mereka bidadari. Di
dalamnjta ntereka meminta segala rnacarn buah-buahan dengan aman

(dari segala kekhaztatiran). Mereka tidak akan merasakan mati di
dalamnya kecuali mati di dunia. Dan Allah memelihara mereka dari
azab neraka sebagai karunia dari Tuhanmu. Tang demikian ita adalah

keberuntungan lang besar;' (QS. ad-Dukhin [++]: it-b7)

Ab0 DAwud ath-ThayAlisi berkata, "ImAn yaitu Ibnu Diwud al-

QathAn meriwayatkan kepada kami dari QatAdah dari Anas bahwa

Rasulullah ShallallLhu j4laihi uta Sallam bersabda, 'seorang laki-
laki di surga diberi sejumlah begini dan begini dari wanita-wanita.'
Anas berkata, 'Wahai Rasulullah dan dia mampu untuk itu?'
Rasulullah berkata, 'Dia diberi kekuatan seratus."'

Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi dari hadits Abff DAwud dan ia
mengatakan shahih gharib.

Ath-ThabrAni meriwayatkan dari hadits al-Husain bin AIi al-Ju'afi

dariZd'idah dari HisyAm bin HisAn dari Muhammad bin Sirin dari
Abfi Hurairah bahwa dikatakan, "Wahai Rasulullah, apakah dia

bercumbu?" Dalam riwayat lain, 'Apakah kami bercumbu dengan

istri-istri kamiP" Rasulullah berkata, "Demi Zatyangjizuaku berada

dalant genggaman-Nya. Sesungguhnya seorang laki-laki bercumbu

dalam satu waktu pagi dengan seratus perawan." Al-HAfizh adh-

DhiyA' berkata, "Menurut saya, ini di atas syarat shahih."
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A|-Bazzdrberkata,..MuhammadbinMa,marmeriwayatkankepada

kami dari Abcr Abdurrahman Abdullah Yazid bin Abdurrahman

binZiydddariAmmArbinRAsyiddariAbCrHurairalrbahwa
Rasulullah Shallalldhu Alaihi wa Sallamditanya, Apakah penduduk

Surga menyentuh istri-istri mereka?, Rasulullah berkata, ,Iya.

Dengan kemaluan yang tidak pernah lesu dan syahwat yang tidak ada

putusnYa."'

Kemudian al-Bazzdr berkata, "Kami tidak mengetahui yang

meriwayatkandariAmmArbinRAsyidselainAbdurrahmdnbin
Ziydd. Dahulu AbdurrahmAn adalah orang yang berakal bagus

tetapi terjatuh pada golongan orang-orang bodoh sehingga dia

meriwayatkandarimerekahadits-haditsmunkar,makalemahlah

haditsnya dan inilah yang menyebabkan riwayat darinya di-

munkar-kan."

Harmalah mengatakan dari Ibnu Wahab dari Amr0 ibnul-HArits

dariDarAjdariAbdurrahmAnbinHamzahdariAbfiHurairah
bahwadiaberkata,.,WahaiRasulullah,apakahkamibersetubuh
dalam surga?" Rasulullah berkata, "Demi Zat yang jiwaku berada

dalam genggaman-Nya. Bersetubuh dan bersetubuh' A?abila dia selesai

darinya, maka istrinya kembali suci lagi perawan'"

Ath-Thabrfini berkata, "IbrAhim bin Jdbir al-Faqih al*BaghdAdi

meriwayatkankepadakamidariMuhammadbinAbdual-Malik
ad-Daqiqi al-wasithi dari Ma'la bin Abdurrahmin al-WAsithi dari

syarik dari ,Ashim bin sulaiman al-Ahwal dari Abo al-Mutawakil

dari Abcr sa'id bahwa Rasulull ah shallalldhu Alaihi wa sallam

bersabda,' S esungguhny a penduduk surga ap abita menggauli istri-istri

mereka, istri-istri itu kembati perawan.',, Kemudian dia mengatakan,

'Abff Ya'li hanYa sendirian.''

Ath-Tahbrani berkata,'Ahmad bin Yahyfr al-Hilwani meriwayatkan

N. keoada kami dari suwaid bin sa'id dari Khalid bin Yazid bin Abff

& nou,tu dari ayahnya dari Khalid bin Ma'dan dari Ab6 umamah
AI\
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bahwa sesungguhnya Rasulullah Shallalhhu i4laihi wa Sallam

ditanya, Apakah penduduk surga ber.jima'?' Rasulullah berkata,
" Berjima' dan berjima', tetapi tidak ada spernxa dan tidak ada mani."

Manakala sperma menghentikan kenikmatan jima', dan mani

wanita menghentikan kelezatan hidup, maka keduanya dihilangkan

dari surga.

Ath-TahbrAni berkata, "UtsmAn bin Ahmad meriwayatkan kepada

kami dari Muhammad bin Abdu ar-Rahim al-Baraqi dari AmrCr bin
Abff Salamah dari Shidqah dari HAsyim ibnul-Barid dari Sulaim

AbO Yahyfl dari Ab0 UmAmah bahwa Rasulullah ShallallLhu )4laihi
wa Sallam ditanya, Apakah penduduk surga berjima'P' Rasulullah

ShallailAhu Alaihi wa Sallam bersabda, 'Iya. Dengan kemaluan ltang
tidak pernah lesu dan s1ahutat yang tidak terputus."'

Pendapat Mengenai Kelahiran yang
Dialami Penduduk Surga

ImAm Ahmad berkata, 'Ali bin AbdullAh meriwayatkan kepada

kami dari Mu'Adz bin HisyAm dari Ubay dari'Amir al-AhwAl dari
Abir ash-Shiddiq dari Ab0 Sa'id al-Khudri bahwa sesungguhnya

Rasulullah ShallallLhu Alaihi zua Sallam bersabda, 'Apabila seorang

mukmin menginginkan anak di surga, maka kehamilan, kelahiran,

dan pertumbuhannla dalam satu jam saja, sebagaimana dia sezuaktu

berkeinginan."'

Demikian at-Tirmidzi, Ibnu MAjah dan semuanya meriwayatkan

dari Muhammad bin Bisyar dari Mu'Adz. At-Tirmidzi mengatakan

hasan gharib.

l021

A1-HAfizhadh-DhiyA.al-Muqadasimengatakan,..Inimenurut<
saya di atas syarat Muslim, wallahu a'lam." 1#

affi
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Al-HAkim meriwayatkan dari al-Asham dari Muhammad bin 'isA

dari Salim bin sulaiman dari zaid al-Ama dari Abir ash-Shiddiq

an-NAji dari Abcr sa'id bahwa dikatakan, "wahai Rasulullah, apakah

penduduk surga diberi anak karena sesungguhnya anak adalah dari

kesempurnaan kebahagiaan?" Rasulullah berkata' "Iya' Demi Zat

yangjiulakuberadadalamgenggaman-Nya,itutidaklebihdariseperti

kad.ar apa yang diinginkan oleh seseorang dari kalian' maka jadilah

kehamilan, nxasa menlusui, juga pertumbuhannya menjadi remaja"'

Kandungan ini menunjukkan bahwa dalam perkara ini terjadi

perselisihan dengan apa yang diceritakan al-BukhAri dan at-

TirmidzidarilshAqbinRAhawiyahbahwaitubisajadi,yaitu
apabiladiabermaksuditu,tetapidiatidakbermaksuditu.Dan
telahdinukildarijamaahdariparatabi,insepertiThAwus,
MujAhid, IbrAhim an-Nakh'i dan lainnya bahwa sesungguhnya

surga tidak ada kelahiran di dalamnya. Dan ini shahih, itu karena

jima,merekatidakuntukmencarianaksebagaimanaterjadidi
dunia, yang dimaksudkan untuk menjaga kelangsungan keturunan

dan berkembang biak. Sedangkan di surga maksud dari itu adalah

untuk tetap bersenang-senang sehingga pada jima' mereka tidak

ada mani yang memotong kenikmatan jima' mereka' Akan tetapi

apabila seseorang dari mereka nenginginkan itu' maka terjadilah

seperti apa yang dia inginkan'

Allah Ta'dla berfirman

" Mereka memPeroleh

mereka. Demikianlah

az-Ztmar lss)z s+)

apa yng rnereka kehendaki pada sisi Tuhan

balasan orang-orang yang berbuat baik"' (QS'

C

g)
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Penduduk Surga tidak Akan Mati karena
Kesempurnaan Hidup Mereka, dan Akan Kernbali

Muda Seiring Be{alannya Waktu

Telah tersebut dalam beberapa hadits bahwa mereka tidak tidur
karena kesibukan mereka akan kelezatan dan kehidupan yang

nikmat. Semoga Allah menjadikan kita bagian dari mereka.

Allah Ta'Ahberfirman,

b.
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"Mereka tidak akan merasakan mati di dalamnya kecuali mati di dunia.

Dan Allah memelihara mereha dari azab neraka." (QS. ad-Dukhfln

[++]:5o)

v q,4 dr$,-'

"Sesungguhnla orang-orang jtang beriman dan beramal shalih, bagt

mereka adalah surga Firdaus sebagai tempat tinggal. Mereka kekal di
dalamnya, mereka tidak ingin berpindah daripadanyd." (8S. al-Kahfi

Its]: toa)

Maksudnya, mereka tidak memilih selain surga itu, bahkan mereka

adalah sesuatu yang paling disenangi di dalamnya. Serta mereka

tidak ditimpa kebosanan di dalamnya, tidak pula kegelisahan

sebagaimana penduduk dunia yang merasa bosan dengan sebagian

keadaan mereka meskipun penuh dengan kelezatan.

Betapa indahnya apa yang dikatakan oleh sebagian penyair,

,*;.ri 1a4i tg -aryr\ i
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" Aku telah mendapatkan hebahagiaan hati, aku tidak senang

Selain dia, dan aku tidak ingin berpindah dari keadaannya."

Telah disebutkan hadits mengenai penyembelihan kematian di

antara surga dan neraka, dan seseorang menyerukan, "Wahai

penuduk surga, keabadian dan tidak akan ada lagi kematian. Wahai

penduduk neraka, keabadian dan tidak ada lagi kematian." Setiap

yang abadi di dalamnya maka begitulah dia di sana'

Imim Ahmad mengatakan, "YahyA bin Adam meriwayatkan kepada

kami dari Hamzah dari Abcr Ishaq dari al-Aghar Abo Muslim dari

Abff Hurairah dan Abff sa'id dari Nabi shallalldhu Alaihi wa sallam

bahwa beliau mengatakan,'seseorang menyerukan,'Sesungguhnya

bagi kalian kehidupan maka tidak akan pernah mati selamanya. Kalian

sehat dan tidak akan pernah sakit selamanya, kalian muda dan tidak

akan pernah tua selamanya, dan kalian penuh kenikmatan dan tidak

akan pernah bosan selamanya.' Rasulullah berkata, 'Mereka diserukan

dengan keempat hal ini."'

Ahmad berkata, 'Abdu ar-RazAq meriwayatkan kepada kami dari

ats-Tsauri dari AbCr IshAq dari al-Aghar dari Abo Sa'id dan Abfi

Hurairah bahwa Rasulullah shallnlhhu Alaihi ua sallam bersabda,

'seseorang menyerukan, 'sesungguhnya bagi kalian kehidupan maka

tidak akan pernah mati selamanya. Kalian sehat dan tidak akan pernah

sakit selamanya, kalian muda dan tidak akan pernah tua selamanSta, dan

kalian penuh kenikmatan dan tidak akan pernah bosan selamanyd"

Rasululah berkata, "Maka itulah firman Allah Ta'Ala,
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'Dan diserukan kepada mereka, 'Itulah surga yang telah dizpariskan

hepadamu, disebabkan apayang dahulu kamu kerjakan."'(QS. al-Arflf

l7); +s)

Diriwayatkan oleh Muslin dari IshAq bin RAhawiyah dan Abdu

bin Humaid keduanya meriwayatkan dari Abdu ar-Razdq, serupa

dengan itu.

Penduduk Surga tidak Tidur

Al-HAfizh Abff Bakar bin Mardawiyah berkata, 'Ahmad ibnul-

QAsim bin Shadaqah al-Mashri meriwayatkan kepada kami dari al-

Muqaddim bin DAwud dari AbdullAh ibnul-Mughirah dari SufyAn

(dia adalah ats-Tsauri)dari Muhammad ibnul-Munkadir dari Jibir
bahwa dikatakan kepada Rasulullah Shallalldhu j4laihi uta Sallam,

"Wahai Rasulullah, apakah penduduk surga tidur?" Rasulullah

berkata, "Tidak. Karena tidur adalah saudara dari maut."

Diriwayatkan oleh ath-ThabrAni dari hadits Mush'ab bin IbrAhim

dari 'ImrAn bin ar-Rabi' al-Kfffi dari Yahyd bin Sa'id al-AnshAri

dari Muhammad ibnul-Munkadir dari JAbir bahwa Rasulullah

Shallalldhu Alaihi uta Sallam ditanya, 'Apakah penduduk surga

tidur?" Beliau mengatakan, "Tidur adalah saudara maut, dan

sesungguhryta penduduk surga tidak tidur."

Diriwayatkan oleh al-Baihaqi dari al-HAkim dari al-Asham dari

AbbAs al-Dawari dari Y0nus bin Muhammad dari Sa'id bin UbzA

dari Naf ibnul-HArits dari AbdullAh bin AbO Auffi bahwa seorang

laki-laki bertanya kepada Rasulullah, "Sesungguhnya tidur adalah

dari apa yang Allah tetapkan pada mata kita di dunia, lalu apakah
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di dalam surga ada tidurP" Rasululah berkata, "Tidur adalah sekutu

maut, dan di surga tidak ada maut." Dia berkata, "Wahai Rasulullah,

lalu apakah istirahat mereka?" Rasulullah berkata, "Sesungguhnya

tidak ada kepaltahan di sana, senlua perkara mereka adalah istirahat.

Maka Allah Ta'dla menurunkan ayat,

#1 W vI; * -^tltr ,y vujii ')t; d;i 3;{Y

'Tang dengan karunia-Nya menem.patkan kami dalam tempat yang kekal

(surga); di dalamnya kami tiada merasa lelah dan tiada pula merasa

lesu;" (QS. Fflthir ls|)z s5)

Sanadnya lemah.

Anugerah Berupa Keridhaan Allah
atas Penduduk Surga

Allah Ta'dla berfirman,
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"Perumpamaan (penghuni) surga yang dtjanjikan kepada orang-orang

yang bertakwa yng di dalamnya ada sungai-sungai dari air yng tiada

berubah rasa dan baunya, sungai-sungai dari susu yang tiada berubah

rasanla, sungai-sungai dari khamar (arak) yang lezat rasanya bagi

peminumnya, dan sungai-sungai dari madu'lang disaring. Mereka di

dalamryta memperoleh segala macam buah-buahan dan ampunan dari

Tuhan mereka;' (QS. Muhammad l+z)z ts)
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"Allah rnenjanjikan kepada orang-orang Tang beriman laki-laki dan

utanita, (akan mendapat) surga yang di bazuahryta mengalir sungai-

sungai. Mereka hekal di dalantnla, dan (mendapat) tempat-tempat yang

bagus di surga Adn. Dan keridhaan Allah adalah lebih besar. Itu adalah

keberuntungan yang besar." (QS. at-Taubah [s]: 7z)

Keabadian Ridha Allah atas Penduduk Surga

ImAm Malik bin Anas mengatakan dari Zaid bin Aslam dari

Atha' bin YasAr dari Abir Sa'id bahwa Rasulullah bersabda,"AilAh

berkata kepada penduduk surga, 'Wahai penduduk surga!' Mereka

berkata,'Iya Wahai Rabb kami.' Allah berkata, Apakah halian senang?'

Mereka berkata, Apa yang membuat kami tidak senang dan Engkau

telah memberi kami apa lang belum pernah diberi oleh seseorang dari

makhluk-Mu?' Allah berkata, Aku akan memberikan kalian yang lebih

utama dari itu?' Mereka berkata, 'Wahai Tuhan kami, apakah sesuatu
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yng lebih utama dari itu?' Allah berkata, Aku anugerahkan kepada

kalian keridhaanku, maka Aku tidak akan marah atas kalian setelah

itu untuk selama-lamanyd" Dikeluarkan oleh at-Tirmidzi dalam

Shahihain dari hadits Malik.

Ab0 Bakar al-Bazzdr berkata, "salamah bin Syabib dan al-tradhal

bin Ya'qffb meriwayatkan kepada kami dari al-FaryAbi dari SufyAn

dari Muhammad ibnul-Munkadir dari JAbir bahwa Rasulullah

Shallalldhu Alaihi wa Sallam bersabda, 'Apabila penduduk surga telah

memasuki surga, Allah berkata kepada mereka, 'Tidakkah Aku berikan

kalian 
-saya 

pikir Dia berkata- yang lebih utarua?' Mereka berkata,

'Wahai Tuhan kami, apakah ada yang lebih utarua dari apa yang telah

Engkau berikan kepada kami?' Allah berkata, 'Keridhaan-Ku adalah

lebih besar."'

Hadits ini di atas syarat al-BukhAri dan belum ada seorang pun

dari pemilik kitab-kitab yang mengeluarkannya dari arah ini.

Pandangan Allah dan Pensucian serta
Salam-Nya Atas Penduduk Surga

Allah Ta'dla berfirman,
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"salant penghormatan kepada mereka (orang-orang mukmin itu) pada

hari nrcreka menemui-Nya ialah,'Salam'; dan Dia menyediakanpahala

yng mulia bagi mereka." (QS. al-Ahzflb lss)z ++)
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"(Kepada mereka dikatakan), 'Salam', sebagai ucapan selamat dari

Tuhan Tang Maha Peryayng!' (QS.Yflsin [so]: 5a)

AbCr AbdullAh Muhammad bin Yazid bin MAjah mengatakan dalam

Kitab sunnah dari Sunan-nya, "Muhammad bin Abdu al-Malik bin

AbCr asy-SyawArib meriwayatkan kepada kami dari Abfr 'Ashim al-

IbAdAni dari al-Fadhal ar-RaqAsyi dari Muhammad ibnul-Munkadir

dari JAbir bin AbdullAh bahwa Rasulullah Shallalhhu Alaihi uta

Sallam bersabda, 'Ketika penduduk surga sedang dalam kenikmatan,

saat itulah cahalta memayungi mereka, maka mereka pun mendongakkan

kepala mereha. Ternyata Tuhan Tang Mahamulia lagi Mahaagung

tengah memandang mzreka dari atas mereka dan berkatq 'Keselamatan

atas kalian wahai penduduh surga.' Rasulullah berkata, 'Itulahfirman

Allah Ta'Ala, '(Kepada mereka dikatakan), 'Salam', sebagai ucapan

selamat dari Tuhan Tang Maha Penyayang. (pS. Ynsin [so]: ss)."

Beliau lalu bersabda, 'Maka Allah m.elihat mereka dan mereka

memandang kepada-Nya. Mereka tidak menoleh kepada sesuatu pun

dari kenikmatan-kenikmatan selama mereka memandang kep ada-Ny a,

hingga Allah menutup diri dari mereka dan tinggallah cahaya serta

keberkahan-N1a atas mereka di rumah-rumah mereka."'

Telah diriwayatkan oleh al-Baihaqi panjang lebar dari arah ini,

dia mengatakan, 'Ali bin Ahmad bin AbdAn meriwayatkan kepada

kami dari Ahmad bin'Ubaid dari al-Karimi dari Ya'q0b bin IsmA'il

bin YCrsuf as-SalAl dari Ab0 'Ashim a1-'UbAdAni dari al-Fadhal bin
'isA ar-RaqAsyi dari Muhammad ibnul-Munkadir dari JAbir bahwa

Rasulullah Shallalldhu Alaihi wa Sallarn bersabda, "Ketika penduduk

surga sedang dalam perkumpulan mereka, saat itulah cahaya memalungz

mereka di atas pintu surga dan mereka pun mendongakkan kepada

mtreka. Ternyata Tuhan Tang Mahatinggi tengah memperhatikan

mereka. Maka Allah berkata kepada mereka, 'Wahai penduduk surga,

mintalah kepada-Ku!' Mereka berkata, 'Kami meminta keridhaan atas

kami kepada Engkau.'
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Maka Allah berkata kepad'a mereka, 'Keridhaan-Ku, ,!ku

nlenganugerahkan rumah-Ku, dan Aku bagi kalian adalah kemurahan-

Ku. Ini adalah saatnya maka mintalah kalian kepada-Ku...' Mereka

berkata, 'Kami meminta tarnbahan.' Maka mereka diberikan unta-unta

dari yaqut merah, perhiasan ntereka terbuat dari zamrud hijau dan

yaqut merah. Mereka menghampirinya' Batu perruata menghiasi ujung

dari setiap perhiasanyang ada.

Lalu Atlah memerintahkan pohon-pohon untuk berbuah. Datanglah

bidadari-bidadari dari golongan bidadari yang bermata jeli dan mereka

berkata, 'Kami penuh kenikmatan dan tidak payah, kami abadi dan tidak

akan mati, istri-istri golongan orang berintan yang terhormat.' Allah

memerintahkan untuk menuangkan kasturi murni serta menyebarkan

kepada mereka wezaangian yang disebut al-Mutstrah hingga mereka

sampai ke surga Adn, dan ia adalah himpunan surga yng hijau.

Para malaikat berkata, 'Wahai Tuhan kami... golongan itu telah

datang.' Maka Allah berkata, 'selamat datang kepada orang-orang

yang benar, selamat datang untuk orang-orang ))ang taat.' Maka Allah

menyingkap hyab bagi mereka, dan mereka pun ntenxandang kepada

Allah dan ruenikmati cahaya Tang Maha Pengasih. Mereka tidak

saling memandang antara sebagian satu dengan sebagian yang lain.

Kemudian Allah berkata, 'Pulangkan mereha ke istana-istana mereka

dengan kemuliaan.' Maka mereka pulang dan sebagian dart mereka

telah mulai memandang kepada sebagian yang lain."

Rasulullah Shattaltdhu Alaihi wa Sallam bersabda, "Itulah firman
Allah Ta'dla,

-.- r :^' " /
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'sebagaipenghormatan (bagimu) dari (Tuhan) Tang Maha Pengampun

lagt Maha Penyayang.'" (QS. Fushilat l*t): az)

Rahasia Akhirat

Al-Baihaqi berkata, "Kitab ini telah menjelaskan yaitu Kitab Ru'yah

yang menguatkan apa yang telah diriwayatkan dalam hadits ini,

wallahu a'lam."

AbCr al-Ma'Ali al-Juwaini menyebutkan dalam Jawaban atas as-

Sajazi bahwa Allah Yang Mahatinggi apabila menyingkap tabir

dan menampakkan diri kepada penduduk surga maka mengalirlah

sungai-sungai, berbarislah pohon-pohon, mengalunlah harmoni

antara kenikmatan-kenikmatan dengan kamar-kamar, mata air-

mata air mengalir dan gemericik, angin berembus dengan sepoi-

sepoi, dan bertebaranlah kasturi murni serta kaf0r ke rumah-rumah

dan istana-istana, burung-burung berkicau dan para bidadari pun

muncul.

Al-Fadhal bin 'isA lemah, tetapi adh-Dhiyd' meriwayatkan dari

hadits AbdullAh bin'Ubaid dari Muhammad ibnul-Munkadir dari

Ji,,bir ntarJii, seperti itu pula.

y,ri*it $:r tPu \; JI

Penduduk Surga Memandang Alleh, Rabb Mereka,
pada Hari Mereka Dikumpulkan

Allah Ta'dlaberfirman,

" Wajah-wajah (orang-orang muknrin) pada hari itu berseri-seri. Kepada

Tuhannyalah mereka melihat;' (QS. al-Qiyflmah lzs)z 22-23)
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"sesungguhnya orang-orang lang berbakti itu benar-benar dalam

henikmatan yang besar (surga). Mereka (duduk) di atas dipan-dipan

sambil memandang. Kamu dapat mengetahui dari utajah mereka

ke senangan hidup mere kay ang p enuh kenikmatan." (QS. al-Muthaffifin

[ss]: 22-e4)

Telah disebutkan dalam hadits Ab0 MffsA al-Asy'ari bahwa

Rasulullah Shallalhhu j4laihi wa Sallam bersabda, "Dua surga

dari emas, tempaltam-tempayannya dan apa-apa lang ada di dalam

keduanya. Dua surga dari perak, tempayam-tempayannya dan apa-apa

yang ada di dalam keduanjta. Di antara golongan dan antara mereka

melihat kepada Tuhan hanjtalah terdapat sebuah selendang kesombongan

yang berada di atas wajah-Nya di surga Adn."

Dikeluarkan oleh al-Bukhiri dalam hadits lain dari Tsuwair bin

Ab0 fekhitah dari lbnu 'Umar, "Dan orang-orang yang paling

tinggi derajatnya di antara mereka ada yang memandang Tuhannya

sehari dua kali."

Dia mempunyai saksi di dalam shahihain dari Jarir bin Abdullih

marffi' dalam keterangan bahwa orang-orang mukmin melihat

kepada Tuhan mereka pada Hari Kiamat sebagaimana mereka

melihat matahari dan bulan.

Dia mengatakan, 'Apabila kalian mampu untuk tidak sampai

meninggalkan shalat sebelum terbitnya matahari dan sebelum

tenggelamnya, maka kerjakanlah." Kemudian dia membaca,

/ / -i u
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"Maka Bersabarlah kamu terhadap apa yang mereka katakan dan

Rahasia Akhirat

Di dalam Shahih al-BukhAri, "Sesungguhnya kalian akan melihat

Tuhan kalian dengan mata telanjang."

Keterangan ini memberipetunjuk kepada kita bahwa melihat kepada

Allah adalah seperti waktu-waktu ibadah. Seolah-olah pemuka-

pemuka dari orang-orang pilihan melihat Allah di dua u.jung waktu

siang, yaitu waktu pagi-pagi dan petang. Ini merupakan derajat

yang tinggi sehingga mereka melihat kepada Tuhan mereka di

atas dipan-dipan dan pembaringan mereka sebagaimana melihat

bulan di dunia, seperti itulah gambaran keadaan itu. Mereka

melihat-Nya juga bersama masyarakat umum dan itu seperti hari-
hari perkumpulan. Dimana penduduk surga berkumpul di sebuah

Lembah A{ih, atau lembah luas yang terbuat dari kasturi putih.

Mereka duduk di sana sesuai dengan kedudukan mereka. Di antara

nrereka ada yang duduk di atas mimbar-mimbar yang terbuat dari

cahaya, ada yang duduk di atas mimbar dari emas dan lain-lain dari
jenis-jenis permata. Kemudian diberikan kepada mereka jubah-
jubah kehormatan dan diletakkan di hadapan mereka meja-rneja

yang penuh aneka makanan serta minuman yang belum pernah

dilihat oleh mata dan belum pernah didengar oleh telinga serta

belum pernah pula terdetik dalam hati manusia. Kemudian rnereka

memakai wangi-wangian dengan aneka macam wangi-wangian dan

diberi berbagai macam penghormatan yang belum pernah terdetik
dalam pikiran seorang pun sebelum itu. Kemudian muncul kepada

mereka Tuhan mereka dan berbicara dengan mereka satu per satu

sebagaimana yang ditunjukkan oleh berbagai hadits-hadits yang

akan kita sebutkan sebentar lagi, insyA Allah.

Sebagian ulama telah menceritakan mengenai perbedaan pendapat

mereka mengenai wanita, akankah mereka melihat Allah di surga

sebagaimana laki-laki melihat-Nya. Maka sebagian mengatakan

tidak, karena para wanita-wanita terpingit di dalam kemah-

kemah. Dan sebagian mengatakan iya, karena tidak ada hal yang

menghalangi mereka untuk melihat-Nya dalam kemah maupun di
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tempat lain.

Allah Ta'Ala telah berfirman,

i\El L:firrJiUi ,'v G:tf
"sesungguhn)a orang-orang itang berbakti itu benar-benar dalam

kenikmatan yang besar (surga), mereka (duduk) di atas dipan-dipan

sambil memandang." (QS. al-Muthaffifin [as]: 2c-28)

G:r'oJry '*\t$ J" rW abi:iti
"Mereka dan istri-istri mereka berada dalam tempat yang teduh'

bertelekan rli atas dipan-dipan" (QS'Yflsin [so]: 5o)

Rasulullah shallalldhu Alaihi wa sallam bersabda, " sesungguhnya

kalian akaru melihat Tuhan kalian Tang Mahamulia lagi Mahaagung,

sebagaimanakalianmelihatbulaniniyangkaliantidakterganggu
dalam melihatnya. Sesungguhnya apabila kalian mampu untuk

tirlak meninggalkan shalat sebelum terbitnya m.atahari dan sebelum

terbenantnya, maka kerjakanlah'" Ini menunjukan umum untuk laki-

laki dan wanita, teallahu a'lam.

Sebagian ulama mengatakan pendapat yang ketiga' yaitu bahwa

mereka melihat Allah seperti dalam hari-hari peringatan. Karena

Allah menampakkan diri pada hari-hari peringatan kepada

penduduk surga, penampakan umum, maka wanita-watrita itu

melihat-Nya dalam keadaan seperti ini dan tidak pada waktu

lainnya. Pendapat ini perlu dalil khusus akan itu'

Allah Ta'dla telah berfirman,

.tr';s r+;; ei *s

'Bagi orang-orang yang berbuat baik, ada pahala lang terbaik (surga)

dan tambahannya. dan muka mereha tidak ditutupi debu hitam dan

tidak (pula) kehinaan. mereka ltulah penghuni slurga, mereka kekal di
dalamnya;'(QS. Yfinus [to]: zo)

Telah diriwayatkan dari jamaah para sahabat dan tabi'in mengenai

tafsir "tambahan" ini, yaitu memandang kepada wajah Allah Ta'dla,

di antaranya Ab0 Bakar ash-Shiddiq, Ubay bin Ka'ab bin 'Ujrah,

Hudzaifah ibnul-YamAn, Abir MirsA al-Asy'ari, AbdullAh bin

AbbAs, Sa'id ibnul-Musayyab, MujAhid,'Ikrimah, AbdurrahmAn

bin Abfi LailA, AbdurrahmAn bin Sflbith, al-Hasan, QatAdah, adh-

Dhahdk, as-Suddi, Muhammad bin Ishiq dan lainnya dari orang-

orang terdahulu dan setelahnya. Semoga Allah meridhai mereka

semuanya dan memuliakan mereka, amin.

Telah diriwayatkan hadits mengenai "melihatnya orang-orang

mukmin kepada Tuhan mereka di akhirat" dari jamaah dari

sahabat dan di antara mereka adalah Abir Bakar ash-Shiddiq dan

telah disebutkan haditsnya secara panjang lebar, juga Ali bin Abff

Thalib.

Haditsnya telah diriwayatkan olah Ya'qirb bin Sufydn dari

Muhammad bin Mushaflh dari Suwaid bin Abdu al-'Aziz dart

Amr0 bin KhAlid dan Zaid bin Ali dari ayahnya dari kakeknya

dari Ali bin AbO Thalib bahwa Rasulullah ShallallLhu Alaihi wa

Sallarn bersabda, "Penduduk surga melihat Tuhan Tang Mahatinggi

setiap Jum'at," dan ia menyebutkan kelanjutan haditsnya, "Dan di
dalamnya, apabila hijab disingkap, seolah-olah mereka belum pernah

melihat kenikmatan sebelum itu. Dan itulahfirman Allah Ta'dla,

Rahasia Akhirat 1035
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'Dan pada sisi Kami adalah tambahannyr."' (8S. Qaf [fo]: sf )

Di antara mereka adalah AbO Ka'ab, Anas bin MAlik, Buraidah

ibnul-Hashib, JAbir bin AbdullAh, Jarir bin AbdullAh, Hudzaifah,

Zatd bin TsAbit, SalmAn al-FArisi, Abii Sa'id Sa'ad bin MAlik bin

SinAn al-Khudri, Shuhaib bin SinAn ar-Rffmi, 'Ubddah ibnush-

ShAmit, Abfi UmAmah ShudA bin AjlAn al-BAhili, AbdullAh bin

AbbAs dan Ibnu'Umad, AbdullAh bin Amrir, Ab0 M0si Abdullnh
bin Qais, AbdullAh bin Mas'0d, Adi bin HAtim, AmmAr bin YAsir,
'Imdrah bin Ruwaibah, AbO Razin al-'Uqaili, AbO Hurairah dan

seorang laki-laki dari sahabat dan 'Aisyah ibunda orang-orang

mukmin, semoga Allah meridhai mereka semua.

Telah tersebut hadits-hadits yang sangat banyak dan di antaranya

akan kami sebutkan yang sesuai dengan pembahasan ini, insyA

Allah, dan disebutkan pula kuat dan lemahnya.

Rahasia Akhirat

'Bagi orang-orang lang berbuat baik, ada pahala yang terbaik (surga)
dan tambahann)/a. dan muka mereka tidak ditutupi debu hitam dan
tidak (pula) kehinaan. mereka ltulah penghuni slurga, mereka kekat cti
dalamnya; (QS. Yffnus [ro]: z6)

Beliau lalu bersabda, "Apabila penduduk surga telah memasuki surga
dan penduduk neraka telah memasuki neraka, seseorang menlterukan,
'wahai penduduk surga, sesungguhnlta bagi kalian di sisi Allah adayang
dijanjikan yang akan diberikan kepada kalian.' Maka mereka berkata,

Apa itu? Bukankah Allah telah memberatkan timbangan kebaikan kami
dan memutihkan walah kami, memasukkan kami ke dalam surga serta

menjauhkan kami dari neraka?' Maka distngkaplah tabir bagi mereka

dan ruereka pun melihat kepada-Nya. Demi Allala tidak ada yang
Allah telah berikan kepada mereka yang lebih mereka senangi dan lebih
me mb ahagi a k an b agt me re k a d arip ad a me mandang k e p a da-Ny a.,,

Demikianlah yang diriwayatkan oleh Muslim dari hadits Himad
bin Salamah.

Tafsir Firman Allah Surat y0nus [10]: 26

Abdull6h ibnul-MubArak berkata, 'Abff Bakar al-AlqAni
meriwayatkan kepada kami dari Ab0 Tamimah al-Hajimi bahwa
dia mendengar Abri M0sfl al-Asy'ari berkhutbah di atas mimbar
kota Bashrah, 'sesungguhnya Allah pada Hari Kiamat mengutus
seorang malaikat kepada penduduk surga maka dia berkata, 'wahai
penduduk surga, apakah Allah telah menunaikan kepada kalian
apa yang telah Dia janjikan kepada kalian?'Maka mereka melihat
dan menyaksikan perhiasan-perhiasan, sungai-sungai dan istri-
istri yang suci, lalu mereka berkata, 'Iya, Allah terah menunaikan
kepada kami apa yang telah Dia janjikan kepada kami. Iya, Allah
telah menunaikan kepada kami apa yang terah Dia janjikan kepada
kami. Iya, Allah telah menunaikan kepada kami apa yang telah Dia

lo37

Hari Jum'at yang Dipenuhi Keutamaan

ImAm Ahmad berkata, 'Afihn rneriwayatkan kepada kami dari

HimAd bin Salamah dari TsAbit al-BanAni dari AbdurrahmAn bin

Abfi LailA dari Shuhaib bahwa sesungguhnya Rasulullah Shallalldhu

)4laihi zaa Sallam membaca ayat ini,
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janjikan kepada kami.'Malaikat itu berkata, 'Masih tersisa satu lagi,

yaitu bahwa Allah berfirman, 'Bagi orang-orang yang berbuat baik,

ada pahala yang terbaik (surga) dan tambahannla (QS. Yfinus Ito]:
26).' Ketahuilah, pahala terbaik itu adalah surga dan tambahannya

adalah memandang kepada wajah Allah Yang Mahamulia lagi

Mahaagung."' Ini mauq0f.

Ibnu Jarir dan AbO HAtim meriwayatkan hadits dari Ab0 Tamimah

al-Hajimi dari AbCr Mfis6 al-Asy'ari bahwa Rasulullah ShallallAhu

)4laihi zaa Sallam bersabda, "Sesungguhnya Allah pada Hari Kiamat

mengutus penyeru untuk menyerukan, 'Wahai penduduk surga 
-dan

seluruh penduduk surga mendengarnla dari orang pertama mereka

hingga yang paling akhir-, sesungguhnla Allah menjanjikan kepada

kalian pahala yng terbaik dan tambahannya. Maka pahala terbaik

adalah surga dan tambahannya adalah nnmandang kepada uajah Tang

Maha Penyajtang)"

Dia meriwayatkan pula dari hadits Zuhair dari orang yang

mendengar AbO al-'Aliyah mengatakan bahwa Ubay bin Ka'ab

bertanya kepada Rasulullah ShallallLhu Alaihi zua Sallammengenai

firman Allah Ta'dla, " Bagi orang-orang yang berbuat baik, ada pahala

yang terbaik (surga) dan tambahann)a (QS. Yfrnus lto): za))'Beliau
mengatakan, "Pahala terbaik adalah surga dan tambahannjta adalah

memandang kepada wajah Tang Maha Pengasih."

Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir juga dari Ibnu Humaid dari IbrAhim

ibnul-MukhtAr dari Ibnu Jarij dari AthA' dari Ka'ab bin 'Ujrah dari

Nabi ShallailAhu Alaihi zra Sallam mengenai firman Allah Ta'dla,

"Bagi orang-orang yang berbuat baik, ada pahala yang terbaik (surga)

dan tambahannla (QS. Yffnus [tO]: zG)." D\a mengatakan bahwa

tambahannya adalah memandang kepada wajah Allah Yang Maha

Pengasih.

Al-Hasan bin 'Urfah berkata, "Muslim bin SAlim meriwayatkan

kepada kami dari Nffh bin AbO Maryam dari TsAbit dari Anas

Rahasia Akhirat

bin MAlik bahwa Rasulullah Shallalhhu i4laihi wa Sallam ditanya
mengenai ayat ini, 'Bagi orang-orang lang berbuat baik, ada pahala

yang terbaik (surga) dan tambahannya (QS. Yirnus [to]: 26);

Rasulullah mengataka n, ' Bagi orang-orang yang berbuat baik di dunia

maka bagi mereka pahala terbaik yaitu surga, dan tambahanryta ltaitu
memandang kepada wajah Allah Ta'Ala|"

Muslim dan NOh kedua dibicarakan (diragukan), uallahu a'lam.

ImAm Abff AbdullAh Muhammad bin Idris asy-SyAf i berkata

dalam Kitab al-Jum'ah dari Musnad-nya, "Ibrihim bin Muhammad

meriwayatkan kepada kami dari M0sA bin 'Ubaidah dari Ab0 al-
Azhar Mu'Awiyah bin IshAq bin Thalhah dari Abdulldh bin'Ubaid
bin 'Umair bahwa dia mendengar Anas bin MAlik berkata, 'Jibril

membawa cermin putih dan di dalamnya terdapat noda kepada Nabi

Shallalhhu illaihi wa Sallam, maka Rasulullah berkata, 'Apa ini'
Jibril berkata, 'Ini adalah Jum'at yang engkau dan umatmu diberi
keutamaan dengannya. Hari Jum'at bagi kalian ada kebaikan, dan

di dalamnya terdapat waktu yang tidak ada seorang mukmin yang
berdoa bertepatan dengan waktu itu kecuali dikabulkan untuknya,
dan ia bagi kami adalah Hari Tambahan.'

Rasulullah berkata, 'Apakah Hari Tambahan itu?' Jibril berkata,
'Sesungguhnya Tuhanmu membuat sebuah Lembah Afih di Firdaus
yang di dalamnya dituangkan kasturi. Apabila datang Hari Jum'at,

Allah menurunkan para malaikat sebagaimana yang Dia kehendaki.

Di sekitarnya terdapat mimbar-mimbar dari cahaya yang di atasnya

terdapat bangku-bangku untuk para nabi. Mimbar-mimbar itu
dikelilingi dengan kursi yang terbuat dari emas bertahtakan yaqut
dan zabarjad. Di atasnya terdapat pada syuhadA' serta shiddiqfin.

Mereka duduk di belakang para nabi di atas kumpulan kasturi itu.
Maka Allah Ta'dla berkata, 'Aku adalah Tuhan kalian. Telah Aku

benarkan atas kalianjanjt-Ku, maka mintalah kepada-Ku dan Aku beri

kalian.' Mereka pun berkata, 'Wahai Tuhan kami, kami merninta

kepada-Mu keridhaan-Mu.' Lalu Allah berkata, 'Aku meridhai

r039



T

7

)

An-Nrhayatu fi at-t,ttani wa al-Malehimi

kalian. Dan bagi kalian apa yng kalian angan-angankan dan di sisi-
Ku ada tambahan."'

Mereka menyukai Hari Jum'at karena apa yang diberikan oleh
Tuhan kepada mereka dari kebaikan. Dan ia adalah hari dimana
Allah bersemayam di atas Arasy, di dalamnya diciptakan Adam,
dan di dalamnya pula akan datang Hari Kiamat.

Telah diriwayatkan oleh al-Bazzdr dari hadits Jahdham bin
Abdull6h dari AbO Thayibah 'UtsmAn bin 'Umair dari Anas
bahwa Rasulullah Shallalldhu l4laihi wa Sallam bersabda, "Jibril
mendatangtku dan di tangannjta terdapat cermin putih yng terdapat

noda hitam, maka aku berkata,l4pakah ini, wahai,Iibril?' Dia berkata,
'Ini adalah Jurn'al Allah memperlihatkan kepadamu sebagai hari
raya untukmu.' Aku berkata, Ada apa bagi kami di dalamnj,a?' Jibril
berkata, 'Bagi kalian kebaikan di dalamnya. Bagi kalian satu waktu

tidak ada orang lang berdoa kepada Tuhannya di saat itu akan sebuah

kebaikary yang merupakan bagiannl,a, kecuati diberikan kepadanya.

Atau bukan merupakan bagiannjta, maka akan disinpankan baginjta

yang lebih agung dari itu. Atau dia berlindung dari kejahatan 3tang
tertulis untuknya kecuali A llah me lindunginy a darinjt a.'

Aku berkatq 'Lalu apa noda ini?' Jibril berkata, 'Ia adalah waktu

terjadirya Kiamat, terjadi pada hari Jum'at. Ia adalah tuan dari
hari-hari bagi kami. Dan kami berdoa kepada-Nya di akhirat, 'Hari
Tambahan.' Aku berkata, 'Lalu apakah Hari Tambahan itu?' Jibr?l
berkata, 'Sesungguhnjta Tuhanmu menciptakan sebuah lerubah yng
lapang di surga, Afih, dari kasturi putih. Apabila datang Hari Jum'at,

Allah turun dari 'Ilijty?n dari KursuNya dan Kursi dikelilingai mimbar-
mimbar dari cahaya, dan datanglah para nabi hingga mereka duduk

di atasnya. Kemudian datanglah penduduk surga dan mereka duduk di
atas hamparan kasturi putih itu.

Maka Allah menampakkan dirt-Nya kepada mereka hingga mereka

memandang kepada wajah-Nya dan Dia berkata, Aku yang telah
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membenarkan janji-Ku kepada kalian, dan menyempurnakan

kenikmatan-Ku. Ini tenpat kemuliaan-Ku, maka mintalah kalian

kepada-Ku.' Mereha pun meminta keridhaan kepada-Nya. Maka Attah
berkata, 'Keridhaanku, Aku telah menghalalkan rumah-Ku untuk kalian,

dan Aku merupakan kemurahan bagi kalian, maka mintalah kepada-

Ku.' Mereka pun meminta kepadanjta hingga berakhirlah keingtnan

mereka, maka Allah membukakan bagi mereka apa yang belum pernah

dilihat oleh matq dan belum pernah didengar oleh telinga serta belum

pernah terdetik dalam hati manusia, sampai batas kepulangan mereka

dari Hari Jum'at.

Kemudian Allah naih ke atas Kursi-Nya, dan naik bersama-Njta para
syuhadd' dan para Shiddtqfin dan menahan mereka. Dia berkata,

'Pulanglah penghuni kamar-kamar ke kamar-kamar mereka, mutiara
putih jtang tidak terdapat pecahan di dalamnjta dan tidak pula ada

retakan. Atau dari yqut merah atau zabarjad-zabarjad hljau yng
darinya terbuat bilik-biliknjta dan juga pintu-pintunya. Di dalamnjta

terpancar sungai-sungainya dan buah-buahannjta bergelantungan,

di dalamrya terdapat istri-istrinya dan pelayan-pelayannlta. Dan
tidak ada sesuatu yang lebih ruereka butuhkan daripada Hari Jum'at,

agar bertambah keberkahan mereka di dalamnjta dan bertambah pula
pandangan mereka kepada wajah Allah Ta'dla ltang karenaryta disebut

dengan Hari Tambahan."

Al-Bazzdr berkata, "Kami tidak mengetahui seorang pun yang
meriwayatkan dari Anas selain 'UtsmAn bin 'Umair Ab0 al-yaqthAn
dan 'UtsmAn bin ShAlih. Demikian dia mengatakan."

Telah kami riwayatkan pula dari jalan Ziyid bin Khaitsamah dari
'UtsmAn bin Muslim dari Anas, maka dia menyebutkan haditsnya
dengan panjang lebar seperti kandungan hadits ini atau mirip
seperti itu. Telah tersebut dalarn riwayat SyAf i dari AbdullAh
bin 'Ubaid bin 'Umair darinya, dan para perawi telah berselisih
mengenai dia. Sebagian dari mereka menganggap dia sebagai

pembohong karena perkara dia tidak diketahui dan itulah yang
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menyebabkan munculnya keraguan dari kelemahannya, wallahu

a'lam.

Telah diriwayatkan oleh al-Hifizh Abfi Ya'14 al-Maushirli dalam

Musnad-nya dari SyaibAn bin Furfikh dari ash-Sha'aq bin Hazan

dari Ali ibnul-Hakam asy-SyAmi dari Anas; maka ia menyebutkan

hadits tersebut.

Inilah jalan-jalan hadits dari Anas sebagai saksi untuk riwayat

'Utsm6n bin'Umair.

AbO al-Hasan ad-DAruquthni telah memperhatikan hadits ini dan

mengeluarkannya melalui berbagai jalan.

Al-HAfizh adh-DhiyA' berkata, "Telah diriwayatkan dari jalan

yang bagus dari Anas bin MAlik, diriwayatkan oleh ath-ThabrAni

dari Ahmad bin Zuhair dari Muhammad bin'UtsmAn bin Kar6mah

dari KhAlid bin Mukhallad al-QathwAni dari Abdu as-SalAm bin

Haf'shin dari Abfi 'ImrAn dari Anas dan menyebutkannya."

Telah diriwayatkan pula dari selain Anas dari golongan sahabat.

Al-Bazzir berkata, "Muhammad bin Ma'mar dan Ahmad bin

Hafshin al-'Ashfuri meriwayatkan kepada kami dari Yahyi bin

Katsir al-'Anbari dari Ibrihim ibnul-MubArak dari al-QAsim bin

Muthayab dari aI-Amasy dari AbO Wa'il dari Hudzaifah bahwa

Rasulullah ShallallLhu Hlaihi wa Sallam bersabda, 'Jibril datang

kepadaku maka dia menyebutkan Hari Tambahan, dia berkata, Allah

mewahyukan kepada pembaztta Arasy agar membuka hijab itang ada

di antara penduduk surga dan Dia. Maka yang pertanta kali mereka

d.engar dari-Ny a adalah,' D imana hamb a-hamb a- Ku y ang mentaati ku

dalam ghaib dan belum melihat-Ku, membenarkan para rasul-Ku dan

mengikuti perintah-Ku. Mintalah kepada-Ku. Karena hari ini adalah

Hari Tambahan.' Maka mereka sepakat dalam satu kata, 'Kami telah

\_ ridha maka ridhailah kami...'

l\
\)
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Maka Dia mengulangi kata-kata-Nya kepada mereka, 'Wahai penduduk

surga, sesungguhnya Aku apabila beluru ridha kepada kalian maka tidak

akan Aku tempatkan kalian di surga-Ku. Ini adalalt Hari Tambahan,

maka mintalah kalian kepada-Ku...' Maka mereka sepakat dalam satu

katq 'Tunjukkanlah kami wajah-Mu agar kami memandang kepada-

Mu.' Allah menyingkap htjab dan menampakkan diri kepada merekq

maka caha3ta-Nya meliputi mereka. Kalaulah tidak karena Allah telah

menetapkan agar mereka tidak ruati, pastilah mereka telah terbakar.

Kemudian dikatakan kepada mereka, 'Kembalilah kalian ke rumah-

rumah kalian.' Dan bagi mereka dalam setiap tujuh hari satu hari

j,aitu Hari Jum'at."'

Tempat Belanja di Surga

Al-HAfizh AbCr Bakar bin AbO 'Ashim berkata, "HisyAm bin

Ammir rneriwayatkan kepada kami dari Abdu al-Hamid bin

Habib bin AbO al-'Isyrin dari al-AuzA'i dari HisAn bin Athiyyah

dari Sa'id ibnul-Musayyab bahwa sesungguhnya dia bertemu

dengan Abff Hurairah dan dia berkata, Aku mohon kepada Allah

agar mengumpulkan aku dan engkau di pasar surga.' Maka Sa'id

berkata, Apakah di dalamnya ada pasar?' Abir Hurairah berkata,

'Iya. Rasulullah memberi tahu aku bahwa penduduk surga apabila

telah memasukinya maka mereka mendudukinya sesuai dengan

amal perbuatan mereka. Mereka diizinkan dalam masa waktu

Jum'at dari hari-hari dunia. Mereka pun mengunjungi Allah di

sebuah taman dari taman-taman surga. Diletakkan bagi rnereka

mimbar-mimbar dari cahaya, mimbar-mimbar dari mutiara,

mimbar-mimbar dari zabarjad, mimbar-mimbar dari yaqut,

mimbar-mimbar dari emas, mimbar-mimbar dari perak. Seorang

yang paling rendah dari mereka dan apa yang ada pada mereka, dia

duduk di atas hamparan kasturi dan kafur. Mereka melihat bahwa

orang-oran g yang mempunyai kursi-kursi itu lebih utama dari

mereka dalam pertemuan.'
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Ab0 Hurairah berkata, Aku berkata, 'Wahai Rasulullah, apakah

kami melihat Tuhan kami Yang Mahamulia lagi MahatinggiP'

Rasulullah berkata, 'Iya. Apakah kalian terhalang dalam melihat

matahari dan bulan pada malam purnama? Kami berkata, 'Tidak.'

Rasulullah berkata, 'Maka begrtu juga, kalian tidak terhalang dalam

melihat Tuhan kalian dan tidak ada orang jtang ada dalam petem u a n itu

kecuali diajah berbicara oleh Allah hingga Dia berkata, 'Wahaifulary

apakah engkau ingat hari dimana engkau berbuat begini dan begini?'

Maka Dia menyebutkan sebagian pengkhianatan-pengkhianatannya

dan dia pun berkata, 'Iya. Apakah Engkau belum mengampuniku?'

Allah berkata, 'Tentu. Dengan arupunan-Ku engkau sampai pada

kedudukanmu ini.'

Ketika mereka sedang seperti itu, mereka diliputi oleh awan dari atas

mereka dan menghujani ruereka dengan uangi-wangian yng mereka

belum pernah ntenemukan sesuatu pun yng baunya seperti itu. Kemudian

Tuhan kita berkata, 'Berdirilah kalian dan apa yang telah Aku sediakan

dari kemurahan, ambillah sesuka hati kalian.' Mereka mendapati sebuah

pasar yang dikelilingi oleh malaikat. Di dalamnya terdapat apa Jang
rnata belum pernah melihat yang seperti itu, dan telinga belum pernah

mendengar dan belum pernah terdetik dalam hati manusia. Maka

dibawakan untuk kita apa yang kita suka dan tidak dijual ataupun

dibeli.

Dan di dalam pasar itu penduduk surga bertemu antara sebagian

satu dzngan sebagian yang lain. Bertemulah orang yang m.empurytai

penanpilanftsik yang tinggi dengan orang yang lebih rendah darinya,

maka dia mendekatinya dan membuatnya tertarik dengan apa yng ada

padanya dari pakaian dan penampilan. Maka pentbicaraannjta tidak

berakhir hingga dia pun telah berwujud lebih bagus darinla. Dan itu

karena tidak patut bagi seseoranp; untuk bersedih di dalamnjta.

Kemudian kita pulang ke rumah-rumah kita dan bertemu dengan

istri-utri kita dan mereka berkata, 'Eelamat datang dengan cinta kita.
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Engkau telah datang dan sesungguhnla padamu ada keindahan dan

wewangian jtang lebih utama daripada apa yang ada padamu ketika

engkau meninggalkan kami.' Dia berkata, 'Sesungguhryta kami baru

saja ditemui oleh Tuhan kami Tang Maha Memaksa. Dan dengan hak

kami, untuk kami pulang dalam keadaan sebagaimana kami pulang

sekarang ini.""

Demikianlah yang diriwayatkan oleh Ibnu MAjah dari HisyAm

bin AmmAr dan diriwayatkan oleh at-Tirmidzi dari Muhammad

bin 'lsmA'il dari HisyAm bin AmmAr. Kemudian dia mengatakan,
"Gharib, kita tidak mengetahuinya kecuali dari arah ini."

Telah diriwayatkan oleh AbCr Bakar bin Abfi ad-DunyA dari al-

Hakam bin M0sA dari al-Mu'ali bin Ziy\d dari al-AuzA'i bahwa

dia mengatakan, "Sa'id ibnul-Musayyab memberitahu aku bahwa

dia bertemu dengan AbO Hurairah ...", kemudian menyebutkan

haditsnya.

Muslim berkata, 'Ab0 'UtsmAn Sa'id bin Abdu al-JabAr al-Bahsri

meriwayatkan kepada kami dari HimAd bin Salamah dari Ts6bit

dari Anas bin MAlik bahwa Rasulullah ShallallAhu Alaihi wa

Sallam bersabda, 'Di dalam surga terdapat pasar Jang senlua orang

rruendatangiryta pada Hari Jum'at. Berembuslah angin utara dan

menerpa walah mereka serta baju mereka, maka bertambahlah keelokan

dan keindahan mereka. Kemudian mereka pulang kepada keluarga

mereka dan telah bertambah elok dan indah, maka keluarganya berkata,

'Sungguh kalian demi Allah, sesudah berpisah dari kami, kalian telah

bertambah elok dan indah."'

Demikian ini yang diriwayatkan oleh Ahmad dari Afihn dari HimAd

dan yang ada padanya, "Sesungguhnya di surga terdapat pasar

yang di dalamnya terdapat dataran dari kasturi. Apabila mereka

keluar dari sana, berembuslah angin ...", kemudian menyebutkan

kelanjutan hadits.,l

I
I
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Sifat Wilayah di Surga Beserta Adat lstiadat
yang Terbina di Sana

Ab0 Bakar bin Abfi Syaibah meriwayatkan dari'Umar dari Athd'

bin WArid dari Sdlim Abff al-Ghaits dari Abfr Hurairah dari Nabi

ShallallAhu Alaihi wa Sallam bahwa beliau bersabda, "Tanah surga

berwarna putih, halamarunya adalah padang kapur, dan dikelilingi

dengan kasturi seperti hamparan pasir. Di dalamnya terdapat sungai-

sungai yang mengalir, penduduk surga berkumpul di dalamnya dan

mereka pun saling berkenalan. Kem.udian angin surga berembus dan

uangi kasturi menerpa mereka, maka seoarang laki-laki pulang kepada

istrirya dan telah bertambah elok dan utangi. Maka istrinya berkata,

'Engkau telah keluar dari sisiku dan aku mengagumimu, dan seharang,

aku lebih sangat mengagumimu."'

Sementara hadits yang diriwayatkan oleh al-HAfizh Abfi 'isA at-

TirmidzidariAhmad bin Mani'dan HimAd dariAbfi Mu'Awiyah dari

AbdurrahmAn bin IshAq dari an-Nu'mAn bin Sa'ad dari AIi bahwa

Rasulullah Shallalldhu Alaihi wa Sallam bersatrda, " Sesungguhnya

di surga terdapat pasar. Tetapi di dalamnya tidak ada jual beli, hanita

terdapat gambar-gambar dari laki-laki dan ztanita-zaanita. Apabila

seorang laki-laki berselera akan sebuah gambar, maka dia akan rnasuk

kepadanya." Sesungguhnya ini hadits gharib sebagaimana yang

disebutkan oleh at-Tirmidzi, dan rlapat dipahauri maknanya bahwa

apabila laki-laki berselera untuk menjadi seperti laki-laki dalam

gambar dan demikian pula dengatr para wanitanya.

Tafsir dari hadits di atas adalah dalam arti bentuk dan penampilan,

kulit dan pakaian sebagaimana telah karni sebutkan dalarn hadits

Abfi Hurairah, "Di dalam pasar surga, bertemulah orang yan€f

mempunyai penampilan fisik yang tinggi dengan orang yang

lebih rendali darinya. Dia mendekatinya dan tnembuatnya tertarik

dengan apa yang ada padanya dari pakaian dan penampilan, maka

pembicaraannya tidak berakl-rir hingga dia pun telah berwujud
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lebih bagus darinya. Dan itu karena tidak patut bagi seseorang

untuk bersedih di dalamnya."

Sesungguhnya ini meskipun haditsnya telah dihapal, dan

kelihatannya ia belum dihapal, karena AbdurrahmAn bin IshAq

ibnul-HArits adalah Ab0 Syaibah al-WAsithi, dan dikatakan juga

al-K0{i, dia hanya sendirian meriwayatkan dari ayahnya dan

pamannya an-Nu'mAn bin Sa'ad dan asy-Sya'bi dan lainnya, dan

darinya diriwayatkan oleh sekelompok orang yang di antara

mereka adalah }lafshin bin GhiyAts dan Abdulldh bin Idris dan

Husyaim.

ImAm Ahmad berkata bahwa ini hadits munkar dan rnenilainya

sebagai kadzib dalam riwayatnya dari an-Nu'mAn bin Sa'ad dari al-

Mughirah bin Syu'bah dalarn hadits-hadits yang marfir'.

Demikian pula hadits ini dilemahkan oleh Yahyfl bin Mu'ayan dan

Muhammad bin Sa'ad, Ya'q0b bin Sufyin, al-BukhAri, Abfi DArvud,

Abir HAtim, Abfr Zur'ah, an-NasA'i, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Adi
dan lainnya.

Dan telah saya selidiki secara mendalam pembicaraan mereka

tentarrgnya rnenukil dalam at-Takmil. Milik Allah-lah segala puji

dan karunia.

Laki-laki yang seperti ini tidak boleh diterima periwayatan

darinya apabila hanya sendirian, apalagi mengenai hadits ini. Ia
sangat munkar, dan keadaan terbaiknya adalah mungkin saja dia

mendengar sesuatu dan tidak memahaminya dengan baik, kemudian

tnenpSungkapkannya dengan redaksi yang kurang semprlrlla.

Haclits yang aslinya adalah seperti yang telah kami sampaikan

dalam riwayat Ibnu Ubay al-Hariri ad-Dirnisyqi dari al-AuzA'i dari

HisAn bin Athiyyah dari Sa'id ibnul-Musayyab dari Abfi Hurairah

rnengenai Pasar Surga, zaallulru a'lum.
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Diriwayatkan dari arah lain, gharib, Muhammad bin AbdullAh al-

I{adhrami al-HAfizh yang dikenal dengan Mathar berkata,'Ahmad

bin Muhammad bin Tharif al-Bajali dari Ubay dari Muhammad

bin Katsir dari JAbir al-Ju'{i dari Abff Ja'far dari Ali ibnul-Husain

dari JAbir bin AbdullAh, dia mengatakan, 'Rasulullah mengunjungi

kami dan kami sedang berkumpul. Maka beliau berkata, 'Whai

orang-orang muslim, sesungguhnya di surga terdapat pasar yng tidak

dtjual dan dibeli melainkan hanita gambar. Barangsiapa suka gambar

dari seoranE; laki-laki atau wanita, maka dia masuk gambar tersebut."'

JAbir bin Ydz\d al-Ju'fi lemah dalam hadits. Wallahu a'alam.

Semerbak Wangi Bau Surga 'Iercium Hingga Jarak

. -o " ) I .
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$\ Maka pancunglah batang leher mereka. sehingga apabila kamu Telah

ffi 
mengalahkan mereka Maka tazuanlah mereka dan sesuclah itu kamu

Bertahun-tahun Pert'alanan di Bumi

A[ah Ta'Ah berfirman,

jr'n\ iif .F eb)i o-/bltF rii;iJ t;,tr

"Apabila kamu bertemu dengan orang-orang kafir (di medan perang)
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bolelt membebaskan mereka atau menerima tebusan sa.mpai perang

berakhir. Demikianlah apabila Allah menghendaki nisca1a Allah akan

membinasakan mereka tutapi Allah hendak menguji sebahagian kamu

dengan sebaltagian yang lain. dan orang-orang yang syahid pada.jalan

,-lllah., ,4llah tidak akan menlia-rytiakan amal mereka. Allah akan

ntemberi pimpinan kepada mereka dan memperbaiki keadaan mereka,

Dan mema suk kan mere ka ke da lamj anna h I ang'fe lah diperkenank anNy a

kepada nrereka;' (QS. Muhammad l+z): +-e)

Sebagiarr dari mereka berkata, "'Arrafahd adalalt tharyabahL yartu

memberikan wewangian dari'araf, yaitu bau yang harurn."

Abfi DAwud ath-ThayAlisi berkata, "Syu'bah meriwayatkan kepada

kami dari al-Hakarn dari MujAhid dari AbdullAh bin Amr0 ibnul-
'Ash dari Nabi Shatlatldhu Alaihi zua Sallambahwa beliau bersabda,

'Barangsiapa mengaku kepada selain ayahnla maka dia tidak akan

menciumwangi surga. Dan sesungguhnya wangirya telah didapati dari
jarak lima puluh tahun;"

Diriwayatkan oleh Ahmad dari Ghandar dari Syu'bah dan dia

mengatakan, "Tujuh puluh tahun."

Ahmad berkata, "Wahab bin Jarir meriwayatkan kepada kami dari

Syu'bah dari al-I{akam dari MujAhid bahwa fulan ingin dipanggil

dengan JanAdah bin AbO Urnayah maka AbdullAh bin Amr0
berkata bahwa Rasulullah ShallailAhu i4laihi zaa Sallam bersabda,

"Barangsiapa mengaku-aku kepada selain ayahryta, dia tidak akan

mencium utangi surga dan se sungguhny a wangiry a didap ati dari ukuran

tuluh puluh tahun 
-atau 

jarak tuJuh ?uluh tahun-. Barangsiapa yang

berdusta kepadaku dengan sengaja maka disiapkan tem.pat duduknya

dari api."

Al-BukhAri berkata, "Qais bin Hafshin meriwayatkan kepada kami

dari Abdu al-WAhid bin Ziydd dari al-Hasan bin Amr0 al-Faqimi

dari MujAhid dari AbdullAh bin Amr0 dari Nabi Shallalldhu i4laihi

1049



t050 An-Nihiyatu fr al-Fit6ni wa al-Mal6himi

uta Sallam bahwa beliau bersabda, 'Barangsiapa membunuh dengan

sengaja maka dia tidak akan mencium bau surga, dan sesungguhnya

baunya didapati dari jarak empat puluh tahun."'

Demikian yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Abfi Karib dari

Ab0 Mu'Awiyah dari al-Hasan bin Amrff.

Imdm Ahmad telah berkata, "Ismfi'il bin Muhammad yaitu dari

Ibrahim Abo al-Mu'aqab dari MarwAn dia adalah putra Mu'Awiyah

al-FazAri dari al-Hasan bin Amr0 al-Faqimi dari MujAhid

dari Junadah bin Abfi umayah dari Abdullah bin Amro bahwa

Rasulullah shallallahu Alaihi wa sallam bersabda, 'Barangsiapa

membunuh seseorang dari ahli dzimmah maka dia tidak akan mencium

wangi surp;a dan sesungguhnya wanginya didapati dari jarak empat

puluh tahun."' Ini lafazhnya.

Ath-Thabrini berkata, 'Ahmad bin Ali al-Abfir meriwayatkan

kepada kami dari Mu'qal bin Nufail dari 'isA bin Yfinus dari Auf

al-Arabi dari Muhammad bin sirin dari Abcr Hurairah bahwa

Rasulullah shattathhu i4laihi zua sallam bersabda, 'Barangsiapa

membunuh jiua yng ada perjanjian dengan tanpa hakrya, ia tidah

akan mencium utangi surga dan sesungguhryta baunya didapati dari

jarak seratus tahun."'

Telah diriwayatkan dari Abo Dawud dan at-Tirmidzi dari hadits

Muhammad bin Ajlan dari ayahnya dari Abcr Hurairah marf0'

dan mengatakan "tujuh puluh kharif" dan dia mengatakan hasan

shahih. Dia berkata dalam Bab dari AbCr Bakrah.

Al-HAfizh adh-Dhiya' berkata, "Menurut saya, ia di atas syarat

shahih yaitu hadits Ab0 Hurairah."

Abdu ar-Razflq berkata dari Ma'mar dari Qatddah dari al-Hasan

atau lainnya dari Abff Bakrah bahwa dia mengatakan, 'Aku

E\ mendengar Rasulullah Shaltaltdhu Ataihi wa Sallambersabda,'Bau

ffi 
surga didapati darijarak seratus tahun|"

Rahasia Akhirat .1051

Sa'id bin AbCr Ar0bah mengatakan dari QatAdah, "Lima ratus

tahun."

Demikian pula yang diriwayatkan oleh Himid bin Salamah dari

Y0nus bin'Ubaid dari al-Hasan.

Al-Hifizh AbCr Nu'aim al-Ashbahdni meriwayatkan dalam Kitab

Sifat Surga dari jalan ar-Rabi'bin Badar dan dia adalah lemah, dari

Hdr0n bin RayAb dari Mu.lAhid dari AbO Hurairah, marfff', "Bau

surga didapati dari jarak lima ratus tahun."

Malik berkata dari Muslim bin Abff Maryam dari Ab0 ShAIih dari

Abff Hurairah bahwa Nabi bersabd a," Wanita-wanita y ang berp akaian

tapi telanjang dan kepalanya rnengangguk angguk tidak akan masuk

surga, dan tidak akan mendapati baunya. Dan sesungguhnya baunya

sungguh bisa didapati dari jarak lima ratus tahun;'

Al-HAfizh Ab0 Amrff bin Abdu al-Barr menp;atakan bahwa telah

diriwayatkan oleh AbdullAh bin NXfi' ash-Shfligh dari Milik,
mar{O'kepada Nabi.

Ath-ThabrAni berkata, "Muhammad bin AbdullAh al-Hadhrami

meriwayatkan kepada kami dari Muhammad bin Ahmad bin Tharif

dari Ubay dari Muhammad bin Katsir dari JAbir al-Ju'fi dari AbCr

Ja'far Muhammad bin Ali dari JAbir bahwa Rasulullah ShallailAhu

:4kihi wa Sallam bersabda, 'Bau surga didapati dari jarak seribu

tahun. Demi Allah, tidak akan mendapatinya orang )ang durhaka dan

orang ! dng memutuskan silaturahmi."'

Tersebut dalam Shahihain dari Anas bahwa sesungguhnya

Sa'ad bin Mu'Adz melintasi Anas bin an-Nadhar pada peristiwa

Uhud, maka Anas berkata kepadanya, "Dimana wahai Sa'id?

Sesungguhnya ia adalah bau surga. Demi Allah, sesungguhnya

aku mendapati wanginya di bawah Uhud." Maka pada hari itu dia

berperang hingga terbunuh dan tidak dikenali karena banyaknya

luka. Tidak ada yang mengenalinya selain saudara wanitanya, ar-
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Rabi' binti an-Nadhar dari bentuk badannya. Dan didapati sekitar

delapan puluh luka dari goresan, tusukan, clan panah. Maka Mu'ddz

berkata, 'Anas telah mendapati bau sur[1a." l)an ia berada di bumi

sedangkan surlJa di atas langit, mungkinka]r pada hari ittr surga

telah mendeltat kepada orang-orang rnukmin? Wallahu a'lam.

Cahaya Surga, Keelokan, Wangi Halaman
serta Keindahan Pemandangannya di Waktu

Pagi dan Petang

A[ah Ta'Ahberfirman,
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"Dan apabila kamu melihat di sana (surga), niscaya kamu akan melihat

berbagai macam kenikmatan dan kerajaan lang besar. Mereka memakat

pakaian sutera halus yang htjau dan sutera tebal dan dipakaikan kepada

mereka gelang terbuat dari perak, da'n Tuhan memberikan kepada mereka

minuman yang bersih;' (QS. al-Insffn [ze]: eo-21)

" Mereka kekat di dalamnya.surga itu sebaik-baik tem.pat menetap dan

tempat kediamanJ' (QS. al-furqtn la|): ze)
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" sesungguhnjta kamu tidak akan kelaparan di dalamnya dan tidak akan

telanjang. Dan sesungguhnya kamu tidak akan merasa dahaga dan tidak

(pula) akan ditimpapanas matahari di dalamnjta" (8S.Thaha lao)z
rr8-r1e)

r.* w ci;

"Mereka tidak merasakan di dalamnya (teriknya) matahari dan tidak

pula dingin yanp; bersangatan;' (QS. al-Insfin [7o]: ts)

Ab0 Bakar bin Ab0 ad-DunyA berkata, "Sr"rwaid bin Sa'id

rneriwayatkan kepada kami dari Abdu Rabbuh al-Hanafi dari

pamannya az-Zan'il bin SirnAk dari ayalinya bahwa AbdullAh

bin AbbAs di Madinah setelah buta dia ditanya, "Wahai Putra

AbbAs, apakah tanah di surga?" Dia berkata, "la adalah marmer

putih dari perak. Seolah-olah ia adalah cermin." Dia ditanya, 'Apa

cahayanya?" Dia berkata, 'Apa yang engkau lihat pada saat akan

terbitnya matahari, maka seperti itulah cahayanya. Sesungguhnya

di dalamnya tidak terdapat matahari ataupun dingin yang teramat

sangat," dan ia rnenyebutkan kelanjutan hadits sebagaimana yang

akan disebutkan, insyA AllAh. Dan pertanyaan Ibnu ShayyAd

mengenai tanah surfla, dijawab bahwa sesungguhnya ia adalah

Iranrparan putih kasturi rnurni.

Ahmad bin Mansh0r berkata, "Katsir bin t{isyAm rneriw'ayatkan

kepada kami dari HisyAm binZiyitd Ab0 al-MuqaddAm dari Habib

*s ucl'# * Cit,€,r rrl*, $s r* Lry $i d LI
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bin asy-Syahid dari Atha' bin Abfi Rab6h dari lbnu AbbAs bahwa

sesungguhnya Rasulullah ShallallLhu )4laihi zaa Sallam bersabda,
'Allah menciptakan surga berzuarna putih dan pakaian lang paling
disukai Allah adalah putila maka pakaikanlah untuk orang-orang yang

masih hidup dari kalian dan kafanilah dengan uarna putih orang-orang

mati kalian."'

Kemudian Rasulullah memerintahkan kepada para pengembala

kambing, maka mereka pun berkumpul. Beliau bersabda,
'Barangsiapa yang mempunlai kambing hitam hendaknya dicampur

dengan kambing-kambing putih.' Maka datanglah seorang wanita
kepadanya dan berkata,'Wahai Rasulullah, aku mempunyai seekor

kambing hitam dan aku tidak melihatnya bertambah.' Rasulullah

pun berkata,'Putihkanlah.' Maksudnya, campurlah dengan yang
putih."

AbCr Bakar al-Bazzdr berkata, 'Ahrnad ibnul-traraj al-Himshi
meriwayatkan kepada kami dari 'UtsmAn bin Sa'id bin Katsir al-
Himshi dari Muhammad bin MuhAjir dari adh-DhahAk al-Ma'Afiri
dari SulaimAn bin MfisA dari Karib bahwa dia mendengar UsAmah

bin Zaid berkata bahwa Rasulullah Shallalldhu i4laihi wa Sallam

bersabda, 'Tidak ada halyang kita hants bersegera selain surga, karena

di surga tidak ada b ahay a b agtn1 a. I a, demi Tuhan Ka' b ah, ada lah c ahay a

yang berkilauan. Harum semerbak. Istanayanp; berdiri dan sungai-su nga i
yang terpancar. Buah yang ranum, istri yng baik lagi cantik, perhiasan

yng banjtak, dengan kedudukan jtang selamanla, dalam rumah 3tang
selamat, buah-buahan dan tumbuh-tumbuhan, penuh kesenangan dan

kenikmatan, di tempat kediaman jtang tinggi lagi membanggakan.'

Mereka berkata, 'Wahai Rasulullah, iya kami orang yang berjalan

cepat ke arahnya.'Maka Rasulullah berkata, 'Katakan insy| Alhh. . ..'

Maka orang-orang berkata, 'InsyA Allah. . .."' Kemudian al-Bazz€ir

mengatakan, "Kami tidak mengetahui jalannya kecuali dari ini."

Ibnu MAjah telah meriwayatkannya dari hadits al-Walid bin

Muslim dari Muhammad bin MuhAjir dan telah disebutkan dalam
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hadits yang diriwayatkan oleh Ab0 Bakar bin AbO Syaibah dari

'I]mar dan dari Atha' bin WArid dari SAlim Abff al-Ghaits dari

AbCr Hurairah, marffi', "Tanah surga berwarna putih, halamannya

adalah padang kapur dan dikelilingi dengan kasturi seperti

hamparan pasir. Di dalamnya terdapat sungai-sungai yang mengalir,

penduduk surga berkumpul di dalamnya dan mereka pun saling

berkenalan, kemudian angin surga berembus dan wangi kasturi

menerpa mereka. Seorang laki-laki pulang kepada istrinya dan

telah bertambah elok dan wangi. Maka istrinya berkata, 'Engkau

telah keluar dari sisiku dan aku mengagumimu, dan sekarang, aku

lebih sangat mengagumimu."'

Perintah untuk Memohon Agar
Dimasukkan ke Dalam Surga

Allah Ta'Alaberfirman,

6# ,Mi tr':

"Allah menyeru (manusia) ke Darussalam (surga), dan menunjuki orang

yang dikehendaki-Nya kepada jalan lang lurus (Islarn)" (QS. Yfinus

[to]: z5)

L''e3iW**s
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"Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada

surga yang luasnla seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-
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orang lang bertakzua;' (QS. fui 'Imrffn ls): tss)
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"Berlomba-lombalah kamu kepada (mendapatkan) ampunan dari
Tu h anmu d an s urga J an g lu a s ny a s e lua s langit dan b umi, yng di s e di a k an

bagi orang-orang yng beriman kepada Atlah dan Rasul-Njta.Iturah
harunia Allalt" diberihan-Njta kepada siapa yang dikehendaki-Nya. Dan
Allah mempunlai karunia yang besar;' (QS. al-Hadid [dZ]: zr)

iiS*Ai:ury;i a, c;*ti fiiLt
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" sesungguhnya Allah Telah membeli dari orang-orang mukmin rliri
dan harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. mereka

berperang pada.jalan Allah; lalu mereka membrnuh atau terbunuh. (Itu
Telah menladi) lanji yng benar dari Allah di dalam Taural Inlir dan

* ,l Qurdn. dan siapakah jtang lebih menepati.jaryjinjta (setain) daripdda

* Allah? Maka bergembiralah denganlual beli yng Telah kamu rakukan

fl z7rz, dan ltulah kemenanganltangbesar." (gS.at-Taubah [S]: rrr)

I
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Telah diriwayatkan oleh al-BukhAri dan lainnya dari hadits Sa'id

bin MinA' dari JAbir bahwa sesungguhnya para malaikat datang

kepada Rasulullah Shallalldhu Alaihi wa Sallam dan beliau sedang

tidur. Sebagian dari mereka berkata, "Dia sedang tidur." Sebagian

yang lain berkata, "Matanya tidur tetapi hatinya terjaga." Mereka

mengatakan perurnpamaan beliau seperti seoralrg laki-laki

yang membangun sebuah rumah dan rnembuat jamuan pesta di

dalanrnya lalu mengutus seorang penyeru. Barangsiapa menjar,vab

penyeru itu maka dia masuk dan nrakan dari janruan pesta. Dan

barangsiapa tidak menjawab rnaka dia tidali akan rnasuk ke rurnalt

dan tidak akan makan dari jamuatr pesta. Maka orang yang paling

pertarna rnendapatinya."

Maka sebagian dari mereka berkata, "Sesungguhnya dia tidur."

Sebagian yang lain berkata, "Sesungguhnya rnata tidur dan

hati tetap terjaga." Lalu dia berkata, "Rurnah adalah surga clan

penyerunya adalah Muhammad Shallalldhu Alaihi zaa Sallarn.

Barangsiapa rnernatuhi Muhammad maka ia telah mernatuhi

Allah, dan barangsiapa durhaka kepada Multamntad nraka ia telah

durhaka kepada Allah. I)an Muhantntad beda di atrtara manusia."

At-Tirrnidzi rneriwayatkan hadits ini dan lafazhnya, "RasLrlullah

ShaLlalhhu Alaihi wa Sallam keluar kepada kami pada suatu hari dan

bersabda, 'Sexrngguhryta uku melihat dalam tidur seolah-olah ,libril
berada di kepalaku. MikA'il di kakiku. Salah satu dari keduanya berltatd,

'Buatlah perumpamaan bagirya. Dengar dan telingam.u nr.endengttr.

Sadarlah dan hatimtt tersadar. Sexmgguhnya perumpamaanmu dan

perumpamttan umatmu adalah seperti raJa lang membangun sebuah

rumah. Kemudian menLbangun membuat sehuah ruangan dan mem.buat

sebuah jamuan pesta lalu m.engutus seorang tttusan untuk menp;undang

orilng-orang ltt.jamuannya. Maka ada orang y.ng menjozuab utu,san

tersebut, ada pula yang rueninggalkannya. Demi Allah, Dia adalah Ra1a.

Rumah adaLah Islam dan ruongan adalah surga. Sedang engkau wahai

Multamrnad adalalt uhtsan. Ba.rungsiapa lang telah nLenjazutbmu rmktt

dia telah masul Islam, barangsiapa masuk Islam maka dia masuk surga,



dan barangsiapa masuk surga maka dia makan apa-apa yang ada dt
dalarnnjta."'

At-Tirmidzi nrempunyai riwayat dari Ibnu Mas'0d seperti itu pula
dan membenarkannya.

Him0d bin salarnah berkata dari rs6bit dari Anas bahwa Rasulullah
shallalldhu i4laihi ua sallam bersabda, "sesunggthnya seorang tuan
membangun sebuah rumah dan membuat jamuan pesta, dan mengutus
seorang peryteru. Maka barongsiapa menjazaab sang penyer\ cria masuk
rumah dan makan dari jamuan pesta sedang sang tuan meridhainla.
Ketahuiluh, sexmgguhryta sang tuan adarah Ailah, rumah arlarah Isram,
jamuan pesta adalah stffga, dan sang penveru adarah Muhamm.a.rJ.."

Allah Pasti Memasukkan Hamba ke Surga
Apabila Bermohon dengan Niat yang Tului dan

Memperbaiki Amal pebuatan

Ab0 Ya'la berkata, 'Ab0 Khaitsamah meriwayatkan kepada kami
dari Jarir dari Yfinus, dia adalah Ibnu Khabab dari AbO Ha,,im
dari Abff Hurairah bahwa Rasuruilah shaltaildlru i4lailti wa sallam
bersabda, 'Tidaklah seorang hamba meminta perlittdungan dari
neraka sebanyak tryuh hali, melainkan neraka berkata, 'wrahai Tultan,
sesungguhnya s€orang hamba-Mu, Fulan, telah meminta perlindungan
dariku.' Maka Allah pun melindungi dia. Dan tidaklah s€orang hamba
meminta surga sebanyak tujuh kali, meloinkan surga berkata, ,Wahai

Tuhan, sesungguhnya seorang hamba-Mu, F-ulan, telah memintaku.,
Maka Allah pun memasukkannya ke surga." Di atas syarat Muslim.

At-Tirmidzi dan an-Nasa'i serta Ib,u MAjah meriwayatkan dari
Hinad dari Abir al-Ahwash dari Abff Ishaq dari Buraiclah bin Abir
Mim dari Anas bahwa Rasulullah shallalldhu Ataihi ua sallam

Kahasra AKhrrat ru5y

bersabda, " Barangsiapa meminta surga sebanyak tiga kali maka surga

berkata, 'Ta Allah, masukkan dia ke surga.' Dan barangsiapa meminta

perlindungan dari neraka tiga kali, neraka berkata, 'Ta Allal4lindungilah

rJia dari neraka."'

Surga dan Neraka Memberi Syafaat

Al-Hasan bin SufyAn berkata, 'Al-Muqadami meriwayatkan

kepada kami dari Amr0 bin Ali dari YahyA bin AbdullAh dari

ayahnya dari Abfr Hurairah bahwa Rasulullah Shallalldhu )4laihi

ua Sallam bersabda, 'Perbanjtaklah rueminta surga kepada Allal4 dan

perlindungan dari neraka. Karenu sesungguhnya keduanya pemberi

syafaat yang mentberi syafaat. Maka seorang hamba apabila teloh

banyak meminta surga kepada Allah, surga pun berkata, 'Wahai Tuhan,

hamba-Mtt ini yng telah memintaku kepada-Mu, maka temputkanlah

dia pttdaku.' Don n.eraka berkata, 'htr'ahai Tuhan, sesung;guhnya hambu-

Mu ini yang telah memohon perlindungan kepada-Mu dariku, maka

lindungilah ia;"

Carilah Surga dan Berlarilah dari Neraka
dengan Segenap Usaha Kalian

Ab0 Bakar asy-Sydf i berkata dari Kalib bin Harb, 'Aku mendengar

Rasulullah Shallalldhu Alaihi zaa Sallam bersabda, 'Carilah xtrga

dengan segenap usaha kalian, dan larilah dari neraka dengan segena?

usaha kalian. Sesungguhnya pencari surga tidak tidur dan orang yang

berlari dari neraka tidak tidur. Sesungguhnya akhirat dikelilingi dengan

hal-halyang tidak dirukai, sementara dunia dikelilingi dengan ryahwat-
sythwat maka jangan mereka melenakan kalian dari akhirat."'

ffi
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Surga Dikelilingi dengan Apa yang Tidak Disukai
dan Neraka Dikelilingi dengan Nafsu Syahwat

ImAm Ahmad berkata, "HimAd bin Salamah merirvayatkan kepada

kami dari TsAbit al-BanAni dari Anas bin MAlik bahwa Rasulullah

^\halldlldhu 
j4laihi zua Sallam bersabda, 'Surga dikelilingi oleh hal-ha.l

yang tidak di.wkai sementara neraka dikelilingi oleh syahtuat."'

Demikianlah yang diriwayatkan oleh Muslim dan at-Tirmidzi dari

hadits HirnAd bin Salarnah dari TsAbit. Muslirn menambahkan

juga l{usain, yang keduanya dari Anas. At-'firmidzi mengatakan

shahih gharib.

Ahmad berkata, "Qutaibah meriwayatkan kepada kanri dari Ibnu

Lulrai'ah dari Abff al-Aswad dari YahyA bin an-Nadhar dari AbO

Hurairalr bahwa Rasulullah Shallalldhu ALaihi zua Sallam bersabda,
'Sur3;a dikelilingi oleh hal-hal yng tidak disukai .sententara neraka

rlikelilingi oleh slahwaf."' Ahmad sendirian dan sanadnya bagus

hasan karena menrpunyai saksi-saksi.

Ahrnad berkata, 'Muhanrmad Bisyar rneriw.ayatkan kepada kanri

dari Muhammad bin Arnrfi dari Abff Salamah dari Abir Hurairah
dari Rastrlullah Shallalldhu Hlailti wa Sallam bahwa beliau

bersabda, 'Ketika Allah menciptakon .surga clan neraka, Allah menguttrs

,Iibr?l dan berkata, 'Lihatlah ke surga dan kepada al)a lang telah Aku

persiapkan rli rlalamaya untuk penghunin)a!' ,Iibr?l pun datang dan

meliltat kepadanla dan kepada apa yng telah Allah persiapkan untuk

penghunirya di dalamnya. Lalu ia kembali kepada Allah seraya berkata,

'Demi kemuliaa'n-Mu! Tidak ada satu orang pun lang mendengarry/a

kecuali (ingin) memasultinya.' Maka Allah memerintaltkan untuk

menutupirtlta de'ngan hal-haL 1,ang tidak menltenangkan. Dan berkata,

'Kembalilah kepadan1a dan lihatlah!' Jibrtl berkata, 'Derni kemultan-

Mu! Aku khazaatir tidak ada satu orang pun lang aktrn memusukinla.'

\
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telah aku persiapkan untuk penghuninjta di dalamnya.' Maka .Iibrtl

datang kepadanjta dan kepada apa itang telah Allah persiapkan untuk

penghuninya di dalamnya. Ternyata ia bertumpuk-tum.puk dan Jibr?l

pun kembali dan berkata, 'Demi kemulia.n-Mu! Aku khazuatir tidak

ada orang jtanp; mendengarnla dan memasukinya.' Maka Allah

memerintahkan untuk menutupinlta dengan nafsu dan ryahzuat. Jibril

pun kembali kepada Allah seraya berkata, 'Demi kemuliaan-Mu! ,{ku

khazaatir tidak ada seorang pun lang selamat darinya."' Ahmad hanya

sendirian dan sanadnya shahih.

Mulut dan Kemaluan adalah Dua Hal yang
Menjerumuskan Manusia ke Neraka, Sedangkan

Takwa dan Akhlak Mulia adalah Sebaliknya

hndm Ahmad berkata, "Husain meriwayatkan kepada kami dari

al-Mas'0di dari Ddwud dari Ibnu YAzid dari ayahnya dari Abir

Hurairah bahwa ltasulullah Shallalhhu Alaihi wa Sallam bersabda,

"Tang paling banyak mendorong nLanusia ke dalam neraka adulah

dua lubang, kemaluan dan mulut. Dan yang paling banyak mendorctng

manusia ke surga adalah takua dan akhlak yang baik.

Ketahuilah, neraka dikelilingi oleh nafsu dan ryahwat, ddn di dalamnya

semua adalah celaka dan sia-sia. Sementara surga dikelilingi oleh hal-

Ital yng tidak disukai namun di dalamnya terdapat apa lang belunL

penmh diLihat oleh mata, belum pernah didengar oleh telinga, dan

belnm. pernah terdetik dalam hati manusia, dari kelezatan-kelezatan

serta kesenangan-kesenangan, sebagaimana yang telah dtjelaskan oleh

ayat-ayt ltang jelas serta hadtts-hadtts yng kuat dan tetap wng telah

kami sampaikan. Taitu kenikmatan 3,ang abadi serta kelezatan yang

terus-menerus, kesenanp;an yang belum pernah didengar oleh telinga

permisalannl,a.

Allah Ta'ALa berfirman,
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Adupun orang-orangyang beriman dan mengerjakan amal shalih, maka

mereka di dalam taman (surga) bergembira.'" (eS. ar-R0m [eo]:
r5)

Al-Auz6'i mengatakan dari YahyA bin Bakir, yaitu mendengar
kegembiraan di dalam surga.

Nyanyian Bidadari

Telah kami sampaikan yang diriwayatkan oleh at-Tirmidzi dari
hadits AbdurrahmAn bin IshAq dari an-Nu'mAn bin Sa,ad dari
Ali bahwa Rasulullah shallalldhu i4laihi ua sallam bersabda,
"Sesungguhnya di dalam surga terdapat perkum.pulan bagi bidadari
yang bermata jeli. Mereka bernyanyi dtngan suara lang belum pernah
ada makhluk yang mendengarkan ))ang sepertinya. Mereka mengatakan,
'Kami abadi dan tidak mati, kami penuh kenikmatan dan tidak payh,
kanti penuh kerelaan dan tidak marah, beruntunglah orang yang dahulu
milik kami dan kami miliknya."' Ia mengatakan dalam Bab dari Abir
Hurairah, AbO Sa'id dan Anas.

Saya katakan bahwa demikian ini yang diriwayatkan dari hadits
AbdullAh bin Abff AufA dan Ibnu 'Umar dan Ab0 UmAmah, semoga
Allah meridhai mereka semuanya.

Rahasra Al(hrrat IUbJ

Hadits dari Abi Hurairah

Ja'far al-FaryAbi berkata, "Sa'ad bin Hafshin meriwayatkan kepada

kami dari Muhammad bin Salamah dari AbCr Abdu ar-Rahim dari

Zatd bin Abff Anisah dari al-Minhil bin Amrff dari Abff Shalih

dari AbO Hurairah bahwa sesungguhnya di surga ada sungai

sepanjang surga yang di kedua sisinya terdapat perawan-perawan

yang berdiri berhadap-hadapan. Mereka bernyanyi dengan suara-

suara mereka yang didengarkan oleh semua makhluk yang tidak

ada makhluk di surga menyaksikan kelezatan yang seperti itu.

Aku berkata, 'Wahai AbCr Hurairah, lalu apa nyanyian itu?' Ab0

Hurairah berkata, 'InsyA AUah tasbih, tahmid, dan taqdis serta

pujian kepada Allah Ta'dla;"

Abfr Nu'aim meriwayatkan mengenai sifat surga dari jalan Sulaim

bin Ali dan Za\d bin WAqid dari seorang laki-laki dari Abfi

Hurairah, marfit', "sesungguhnya di surga terdapat sebuah pohon

yang batangnya dari emas dan ranting-rantingnya dari zabarjad

serta mutiara. Angin mengembus kepadanya maka bersiullah ia

dan tidak orang yang mendengar sesuatu yang suaranya lebih

merdu daripada itu."

Telah disebutkan dari Ibnu AbbAs bahwa pohon itu digerakkan

oleh angin sehingga bergerak dengan suara semua permainatt

yang dahulu ada di dunia.

Hadits dari Anas

Ibnu Abff ad-DunyA berkata, 'Ab0 Khutsaimah meriwayatkatt

kepada kami dari Ismf il dari Amrff bin Abcr Dzuaib dari Abdrrllilr

bin RAfi' dari Anas bahwa Rasulullah Shallalhhu Alaihi utu Solltnt



bersabda,' Se.umggulmlta

dalam surga, 'Kami adalah

suami - suanti jt ang mu lia."'

bidadari yang bermata jeli berrytanyi dt
bidadari yang elok, karni diciptakan unhtk

abadi dan tid.ak mati, kami aman dan

tidak me lahirkan unhtkny a."'
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tirlak takut, kami mandul maha

Hadits dari Abfi Um6mah

Ja'far al-faryabi berkata, "sulaiman bin Abdurrahman dari Khalid
bin YAzid bin AbO Melik dari ayahnya dari Khalid bin Ma'clan dari
Ab0 umAmah dari Rasulullah shalldttdhu Ataihi zua sallam bahr,va

beliau bersabda, 'Tidak ada seorang hamba ltarry; rLasuk surga kecuali
duduk di si.si kepaldnjta dan kerlua kakirya bidadari yng bermata jdi,
keduanya bernyanjti untuknya dengan suara lang pating merdtt lang
pernah didengar oleh manusia dan jin, tanpa seruling setan."'

Saya belurn mendapatinya.

Ibnu wahab berkata, "Sa'ad bin Abfi Ayfib rneriwayatkan kepacraku

bahwa seorang laki-laki dari Quraisy berkata kepada Ibnu syihab,
apakah di surga ada musikP Kare.a dia r,enyukai nrusik. Ibnu
SyilrAb berkata, 'lya. Derni Zat yang.jiwa Ibnu SyihAb atla di
tangan-Nya, sesungguhnya di dalam surga terdapat sebuah pohon
yang batangnya dari nrutiara dan zabarjad. Di bawah.ya terdapat
bidadari-bidadari yang nrontok, menyenandungkan al-pur.an
dan berkata, 'Kami penuh ke,ikr,ata. dan tidak payah, kar,i
abadi dan tidak rnati.'Apabila pohon itu mendengarnya, ia saling
bertepuk dan dijaw'ab oleh pelaya,-pelayan u,a,ita nraka cria ticlak
tahu manakah yang lebih bagus s,arar.ya, suara para pelaya, itu
ataukah suara pohon tersebut."'

Ibnu Wahab berkata, 'A1-Laits rneriwayatkan kepada kami dari
Khalid bin Yazid bahn,a para pelayan wanita itu bernya.yi untuk
suami-suarni nrereka dan mereka berkata, 'Karni sopan lagi elok,
istri-istri penruda-penruda mulia, karni abadi dan tidak nrati, kami
penuh keniknratan dan tidak payah, kami penuh kerelaan dan ticlak

Hadits dari 'Abdullah bin Abi Auf6

Al-HAfizh Ab0 Nu'aim berkata, ..Muhammad bin Ja,far
meriwayatkan kepada kami dari nenek moyangnya dari M0sa bin
HArOn dari Khalid bin Yahya al-Balakhidari yffnus bin Muhammad
al-Mu'adab dari al-walid bin AbO Tsaur dari sa'ad ath-Tha.i dari
Abdurrahman bin sdbith daru Ibnu Abir Aufh bahwa Rasulullah
shallalldhu Alaihi wa sallam bersabda, 'Kepada setiap laki-taki
dari penduduk surga datang empat ribu perauan, delapan ribu jandq
dan seratus bidadari. Mereka berkumpur setiap tujuh hari dan berkata
dengan suara mereka lang merdu ltang tidak arJu makhruk yang pernah
mendengar yanp; sepertinjta. 'Kami abadi clan titlok mati, kami penuh
kenikmatan dan tidak melahirkan, kami penuh kerelaan dan tidak
marah, kami mandul dan tidak merahirkan, beruntungrah orang jtang
kami miliki dan memiliki kami]"

Hadits dari Ibnu ,Umar

Imnm ath-Thabrani berkata, 'Abfi Rifh'ah 'I,rarah al-tsashri
meriwayatkan kepada kami dari Sa'id bin Abri Maryam dari
Muhamrnad bi, Ja'far bin Abfi Katsir dartzaidbin Aslam dari Ibnu
'Umar bahwa Rasulullah sltattaildhu Alaihi wa sallam bersabcla,
' s e sungguhny a istri-istri penduduk surga bernjt anlt i untuk suami -suarui
mereka dengan srara lang paling merrlu yang pernah cridertgar orert
semua orang. Danyang mereka nltanjtikan adalah, ,Kami 

sopan dan elok,
istri-istri golongatt 3tang mulia, kami merihat dengan pandangan lang
menjtejukkdn.' Dan dari apa .yarg mereka rytonyikan adalah, ,Kami
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marah, kami mandul dan tidak melahirkan.'Di dacla setiap mereka
tertulis, 'Engkau adalah cintaku dan aku adalah cintamu, diriku
berlabuh padamu dan kedua mataku belum pernah melihat yang
sepertimu."'

Ibnu al-Mubarak berkata, 'Al-Auzd'i meriwayatkan kepada kami
dari Yahya bin Abfi Katsir bahwa para bidadari menemui suami-
suami mereka di pintu surga. Maka mereka berkata, 'selama kami
menunggumu, kami rela dan tidak marah, kami mandul dan tidak
melahirkan, dan kami abadi dan tidak mati.' Dengan suara yang
paling merdu didengar dia berkata, 'Engkau adalah cintaku dan
aku adalah cintamu. Tidak ada niat kepada selain engkau dan tidak
ada pengganti sesudahmu."'

Ibnu Ab0 ad-Dunya berkata, "Ibrahim bin Sa'ad meriwayatkan
kepadaku dari Ali bin 'Ashim dari Sa'id bin Ab0 sa'id al-HAritsi
bahwa di surga terdapat pohon yang tonggaknya terbuat dari emas
dan buahnya adalah mutiara. Apabila penduduk surga berselera
untuk mendengar suara yang merdu, Allah mengirim kepada
pohon itu sebuah angin maka ia mendatangkan setiap suara yang
mereka sukai."

Seruan bagi Mereka yang Menyucikan Diri di
Dunia Agar Menghindarkan Diri dari Bisikan

Setan, dengan Cara Mengagungkan Alleh

Himad bin Tsabit menyebutkan dari rsdbit al-Banini dan Hajjdj
ibnul-Aswad dari syahar bin Hausyab bahwa Allah berkata kepada
malaikat-Nya, "sesungguhnya hamba-harnbaku dulu senang
dengan suara yang merdu, dan mereka meninggalkannya karena
Aku, maka perdengarkanlah kepada hamba-hamba-Ku." Maka para
malaikat segera bertahlil dan tasbih serta takbir dengan suara yang
manusia belum pernah mendengar yang sepertinya sama sekali.
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Ibnu Ab0 ad-DunyA berkata, "DAwud bin Amr0 adh-Dhabbi
meriwayatkan kepada kami dari AbdullAh al-MubArak dari Malik
bin Anas dari Muhammad ibnul-Munkadir bahwa apabila datang

Hari Kiamat, maka seseorang menyerukan, 'Dimana orang-orang
yang dahulu mensucikan pendengaran dan .jiwa mereka dari
majelis permainan dan seruling-seruling setanP Tempatkanlah

mereka di taman-taman kasturi.' Kemudian Allah berkata kepada

para Malaikat, 'Perdengarkan bagi mereka pengagungan-Ku serta

pujian-Ku!"

Ibnu Abff ad-DunyA berkata, "Dahim al-tradhal al-purasyi
meriwayatkan kepadaku dari DAwud ibnul-JarAh dari al-AuzA'i,
dia mengatakan, 'Telah sampai kepadaku bahwa sesungguhnya

tidak ada makhluk Allah yang paling merdu suaranya dari IsrA{il,

maka Allah memerintahkannya, maka dia pun memainkan suara-
suara. Dan tidak ada seorang malaikat di langit melainkan terhenti
shalatnya karenanya. Dan tetap seperti itu sebagaimana Allah
menghendaki mereka untuk terdiam. Maka Allah Th'dta berkata,
'Demi kemuliaan-Ku! Kalaulah para hamba itu tahu seperti apakah

keagungan-Ku, niscaya mereka tidak akan merytembah selain Aku."'

Muhammad ibnul-Husain meriwayatkan kepadaku dari AbdullAh
bin Ab0 Bakar dari Ja'far bin SulaimAn dari Malik bin DinAr
mengenai firman Allah Ta'dla, "sesungguhryta dia mempun;tai

kedudukanyang dekat pada sisi Kami dan tempat kembali yang baik (eS.
Shad [ss]: ao);' Dia mengatakan, 'Apabila datang Hari Kiamat,
Allah membuat mimbar yang tinggi dan meletakkannya di surga.

Kemudian dipanggil, 'Wahai DdwurJ, agurugkanlah Aku dengan suara

yang indah serta merdu itu, yang; engkau mengagungkan Aku dengannla

di dunia.'Maka suara DAwud mencurahi penduduk surga dengan

kenikmatan. Dan itulah firman Allah Ta'dla,

.2!i
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'Dan sesungguhryta dia mentpu,qtai kedudukan jtang dekat pada sist

Kami dan tempat kembali yng baik."' (gS. Shad [sa]: +o)

Itu jugu rnerupakan pendengaran mereka akan perkataan

Allah manakala berbicara dengan mereka dalam perkumpulan-
perkumpulan yang mereka berkumpul di sana di hadapan-Nyu.

Maka Allah berbicara dengan setiap satu orang dari mereka, dan

mengingatkannya akan amal perbuatannya yanEi telah lalu darinya
di dunia. Begitu pula apabila Allah menampakkan diri-Nya dengan

terang-terangan dan mengucapkan salam kepada mereka. T'elah

karni sebutkan pula yang dernikian dalam penrbahasan meugenai

firman Allah Ta'dla,

"(Kepada mereka dikatakan) 'Salam', sebagai ucapan selamat dart
Tuhan Thng Maha Penyaltang." (QS. YAsin [eo]: da)

Telah disebutkan pLrla hadits JAbir rnengenai itu dalarn Sunan Ibnu
MAjah dan lainnya.

Ab0 asy-Syaikh al-Ashbah6ni telah menyebLrtkan darijalan ShAlih

bin HubbAn dari AbdullAh bin Buraidah bahwa pendLrduk surga

setiap hari masuk rnenemui al-Jab6r, rnerel<a rnr:mbaca al-Qur'An,
dan setiap duduk cli tenrpatnya rnasing-masing di atas mimbar-
nrimbar dari rnutiara dan yaqut, zabarla<l, ernas dan zanrrud.
Maka mata nrereka belurn pernah berbinar, dan rnereka .j trga

belum pernah rnendengar sesuatu yang lebih agung dan lebih baik

daripadanya. Kernudian mereka pulang kernbali ke tenipat rnereka

dengarr mata yang berbinar-bir)ar salnpai keesokan harinya di

w'aktu yang sama.

Abti Nu'aim rnerirvayatkan dari hadits Hasan bin F-arqad as-Sabhi

dari ayahnya dari Abfi llarzah al-Aslarni, mar{ff', "sesunggu}rnya

pendr-rduk surga pergi pagi-pagi dalarn suatu keadaan dan clatang
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dalam keadaan yang lain. Sebagairnana kalian pergi dan datang

kepada raja dari raja-raja dunia. Begitu pula mereka pergi dan

datang kepada Tuhan mereka. Dan itu bagi mereka telah menjadi

ketentuan serta permakluman yang mereka mengetahui waktunya
kapan mereka ntendatangi Tuhan mereka."

Kuda di Surga

ImArn at-Tirmidzi mengatakan, 'AbdullAh bin AbdurrahmAn
rneriwayatkan kepada kami dari 'Ashim bin Ali dari al-Mas'0di
dari Alqamah bin Huraits dari Sulaimdn bin Buraidah dari ayahnya

bahwa seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullali Shallalld.hu

Alaihi zaa Sallam, "Wahai Rasulullah, apakah di surga ada kudaP"

Rasulullah berkata, "Sesungguhnjta Allah apabila telah mem.asukkan

engkau di dalam surga dan engkau tidak ingin mengendarai kuda di
dalamnya kecuali engkau telah dibawa di atas kuda dari yaqut merah

l,ang terbang bersamamu dalam surga kemana saja yng engkau suka."

Dia mengatakan, "Seorang laki-laki bertanya kepadanya, 'Wahai

Rasulullah, sesungguhnya aku adalah seorang laki-laki yang
menyukai kuda, apakah di surga ada kudaP' Rasulullah berkata,
'Oh, derrui Zat ltang lizuaku berada dalam genggaman-N1a, sungguh

di surga ada kuda dan unta yng bercahaja nan ramping berjalan di
sela-sela dedaunan surga. Mereka saling nlengunJungi di atasryta sesuka

mereka."'

At-Tirrnidzi berkata, "Muhammad bin IsmA'il bin Samurah al-
Ahnrasi dari Abfi Mu'Awiyah bin WAshil ibnus-SA'ib dari AbO

Siirah dari AbO Ayffb bahwa seorang Arab rnendatangi Rasulullah

Shallalldhu Alaihi zua Sallom dan berkata, 'Wahai Rasulullah,

sesungguhnya aku menyukai kuda, apakah di surga ada kuda?'

Rasulullah Shallalldhu Alaihi ua Sallam bersabda, 'sesungguhryta

apabila engkau telah mentasuki surga maka engkau didatangkan
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dengan kuda jantan dari yaqut. Kuda itu mempunyai dua sayap, maka

engkau dibawa di atasnya kemudian ia terbang bersamamu kemana saja

sesukamu."'

Kemudian at-Tirmidzi melemahkan sanad ini dari arah Ab0 S0rah

anak laki-laki dari saudara laki-laki Ab0 Ayyub. Sesungguhnya dia

telah dilemahkan, bukan oleh satu orang saja. Al-Bukh6ri bahkan

menilai haditsnya sebagai hadits munkar. Wallahu a'lam.

Al-Qurthubi berkata, "Ibnu Wahab menyebutkan sebuah hadits

dari Ibnu Zaid bahwa al-Hasan al-Bashri menyebutkan dari

Rasulullah Shallalldhu )4laihi ua Sallam bahwa beliau bersabda,

'Sesungguhnya penduduk surga lang paling rendah derajatnya adalah

yang menunggang bersama satu juta pelayanryta dari para pemuda yang

selalu mu.da di atas kuda dari yaqut merah. Ia mempunyai dua sayap dari

emas.'Kemudian Rasulullah ShallailAhu i4laihi wa Sallam membaca

firman Allah Ta'6la

(l frj €*', *i *ri, 7 *;i: r;s

'Dan apabila kamu melihat di sana (surga), niscaya kamu akan melihat

berbagai nlacam henikruatan dan kerajaan lang besar."' (QS. al-Insin

l7e): ao)

Saya berkata, "Di dalamnya terdapat keterputusan antar perawi

yaitu antara AbdurrahmAn bin Za\d, dan ia lemah, dengan al-

Hasan, kemudian ia adalah mursal."

Abff Nu'aim meriwayatkan dari Ab0 Ay0b, marf0', "Sesungguhnya

penduduk surga saling mengunjungi di atas kuda bersayap

berwarna putih sesolah-oleh ia adalah yaqut. Dan di surga tidak

ada binatang kecuali kuda dan unta."

AbdullAh ibnul-MubArak berkata, "HamAm meriwayatkan kepada

( kami dari QatAdah dari AbdullAh bin 'Umar bahwa di dalam surga

u
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terdapat kuda-kuda yang bebas, dan kuda-kuda bersayap yang

mulia yang dinaiki oleh penduduknya."

Kandungan ini tidak menunjukkan pembatasan sebagaimana yang

ditunjukkan dalam riwayat Ab0 Nu'aim dalam hadits Abfi Ayob,

dimana ia bertentangan dengan apa yang diriwayatkan oleh Ibnu

M6jah dalam Sunan-nya dari Abdullah bin'f]mar bahwa Rasulullah

shallathhu j4laihi wa sallam bersabda, "Kambing merupakan bagian

dari binatang surga." Ini pun munkar.

Dalam Musnad al-Bazzir disebutkan dari Nabi Shallalldhu )4laihi

wa sallam bahwa beliau bersabda, "Berbuat baiklah kepada domba

d.an hind.arkanlah ia dari derita, karena ia rnerupakan salah satu dari

binatang surga."

Abcr Syaikh al-Ashbahani berkata, 'AI-QAsim bin zakarty6,

meriwayatkan kepada karni dari Suwaid dari Marw an bin Mu' 0wiyah

dari al-Hakam bin Abo Khalid dari al-Hasan al-Bashri dari Jdbir

bin Abtlullah dari Rasulullah shallaltdhu iLlaihi wa sallam bahwa

beliatr bersabda, 'A?abita penduduk surga nxemusuki xn'ga, datanglah

kurJa-kucla terbuat dari yaqut merah kepada m,ereka. Ia mempunya i sottap,

tirlak kencittg, dan tidak buang air besar. Maka mereka duduk di atas

kutla-kuda itu kemudian terbang bersama mereka di dalam surga lalu

A I lah rLenttmp ak k an diri-N3, a k e'p ada me re k a. M an a ka la me I i hat- Ny a,

mereka menundruk dan bersujud kepada-Nya. Lalu Allah berkata kepada

mereka, Angkatlah kepala kalian! Sesungpythnya ini bukanlah hari untuk

beramal. .4kan tetapi ini adalah hari kenikmatan dan kemttliaan.' L[rtka

mereka merugangkut kepala mereka dan Allah menghujani mereha dengan

uezuangian, lalu mereka melintasi hampararL kasturi. Allah mengutas

ang;in agar mengembuskannya kepada mereka. sehingga mereka pulang

kepada keluarganla dalam keadaan penuh dengan debu kasturi,;"

Ibnu Abir ad-Dunya berkata, 'Al-Fadhal bin Ja'far meriwayatkan

kepada kami dari Ja'far bin Bisyar dari Ubay dari al-Hasan bin Ali

dari AIi ra. bahwa ia mendengar Rasulullahs shallalldhu Alaihi
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ua sallam bersabda, "sesungguhrya di daram surga terdapat sebuah

pohon yng dari pucuknya dan bawahn\a keruar huda jtang terbuat dari
ema.\ lang bercahaya dengan kekang dari mutiara dan yaqut. Ia tidak
berak dan tidak pula kencing. Ia mem.punyai saJap, langkahnjta sejauh

mata memandang. Maka penduduk surga mengendarainjta dan ia pun
terbang bersama mereka dengan sesuka nrcreka. Maka orang-orang yang
deralatnya di bautah rnereka berkata, 'wahai 'fuhan, dengan apa para
hamba-Mu i.tu mencapai semua kemuliaan ini?' Allah pun berkata,
'Mereka shalat rJi malam hari ketika karian sedang tidur Mereka
berpuasa ketika kalian nrakan, mereka bersedekah ketika katian kikir,
dan mereka berperang ketika kalian takut."'

Penduduk Surga Saling Mengunjungi dengan
Mengendarai Unta

Alldh 7h'dla berfirman,
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" Dan sebagian mereka menghadap kepada sebaE;ian jtong lain saling
menanla. Mereka berkata, 'sesungguhnya kami dahulu, sezaaktu beracla

di tengah-tengah keluarga karui merasa takut (akan diazab). Maka
Allah memberikan karunia kepada kami dan memelihara kami clari azab
neraka. sesungguhnya kami dahulu menyembah-\ta. sesungguhnjta

Dialahyng melimpahkan kebaikan lagi Maha peryta1tang.,,' (eS. ath-
Thffr l|a): q\-q9)
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Abfi Bakar bin Abff ad-Dunyd berkata, 'AbdullAh rneriwayatkatr

kepada karni dari Salanrah bin Syabib dari Sa'id bin DinAr dari

ar-Rabi' bin Shabih dari al-Hasan dari Anas bahwa Rasulullah

Shallolldltu Alaihi zaa Sallam bersabcla, '.Ketika penduduk surga telah

rtemasuki surga dan rindulah para sattdartt sebagtan satu dengan

sebagian yang lain. Maka beryalanlah dipa.n yang ini ke dipan yang ini.

Dan dipan.yang ini kepada dipan yang ini hingga mereka berkum.pul

.\emuanla dan berkatalah salah satu dari mereka kepa.da kaz.uanruya,

'Tahukah engkau kapan Ailah ntengampuni kita?' KawannJa berkata,

'Ketika kita berada di ternpat begini dan begini. Lalu kita berdoa kepada

Allah maka Allah telah mengampuni kita."'

Allalr Ta' dla berflrrnan,
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"Lalu sebagian mereka menghadap kepada sebagian yang lain

sambil bercakap-cakap. Berkatalah salah seorang di ontara merektt,

'Sesungguhnta aku dalrulu (di dunia) mempunwi s€orttng tentan, jtang

berkata, Apakah kanru sungguh-sungguh termasuk orang-orang lang
membenarkan (Hari Kebangkitan)? Apakah bila kita telah mati dan
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t4 An-Nrhayatu n at-Fitani wa al_Mal6himi

kita telah menjadi tanah dan tulang-berurang apakah sesungguhnjta

kita benar-benar (akan dibangkitkan) untuk diberi pembalasan?',

Berkata pulalah iq 'Maukah kamu meninjau (temanku itu)?, Maka
ia meninjaunya, lalu ia ruelihat temannla itu di tengah-tengah neraka

lang menlala-nyala. Ia berkata (pula), 'Demi Altala sesungguhnya

kamu benar-benar hampir mencelakakanku, jika tidak karena nikmat
Tuhanku pastilah aku termasuk orang*orang lang diseret (ke neraka).
Maka apakah kita tidak akan mati, melainkan hanya keruatian kita
yang pertama saja (di dunia), dan kita tidak akan disiksa (di akhirat
ini)? sesungguhnya ini benar-benar kemenangan jtang besar [,lntuk
kemenangan seperti ini hendaklah berusaha orang-orang j,ang bekerja.,,

(pS. ash-Shafffit lsz)z do-61)

Maksud dari "seorang teman" di sini adalah mencakup jin dan
manusia. Ia mengatakan, "Dulu ia membisik-bisik kepadaku dengan
kekufuran dn menjauhi perkara-perkara yang dijanjikan. Maka
dengan rahmat Allah aku telah selamat." Kemudian ia menyuruh
kawan-kawannya untuk meninjau ke neraka dan merihat temannya
itu di dasar-dasarnya sedang disiksa. Maka ia memuji Allah atas
karunia keselamatan dari-Nya, dan berkata,

. ' 2; "- :,. .-- 1 - -t- 4 - zr.
r,4 .:.ri jt & Y-9J.r ,*i_ d,/.$ &Jt ol ;xB JV

ila.' 5yaAi
"Demi Allah, sesungguhnya kantu benar-benar hampir mencelakakanku.

Jika tidak karena nikmat Tuhanku, pastilah aku termasuk orang-orang
j,ang diseret (ke neraka) " (QS. ash-Shflffht 137j. s6-87)

Kemudian ia teringat akan keberuntungan yang sekarang ia berada
di dalamnya, dan bersyukur kepada Allah atas keberuntungan ini.
Ia pun berkata,

"Maka apakah kita tidak akan mati, melainkan hanya kematian kita

yang pertama saja (di dunia), dan kita tidak akan disiksa (di akhirat

ini)?" (QS. ash-Shflffflt lsz)t 58-5s)

Atau kita telah selamat dari kematian dan siksa dengan masuknya

kita ke surga.

(iri,F*1i 33ili A rn;"bt

" Sesungguhnya ini benar-benar kemenangan yang besar." (QS. ash-

Shaffrt [37]: 60)

Mengenai firman Allah Ta'dla,

r.i.r i.r,iJii J:;{tli,i J:,..1'\'-' v/

'Untuk kemenangan seperti ini hendaklah berusaha orang-orang lang
bekerja;' (QS. ash-Sheff:it [37]: 61)

Ayat ini mengandung kemungkinan bahwa ini merupakan

kelanjutan dari perkataannya dan bisa jadi ia adalah perkataan

Allah sebagaimana firman Allah Ta'Ala,

Rahasia Akhirat 1O75
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"Dan untuk yng demikian itu hendaknya orang berlomba-lomba." (QS.

al-Muthaffifin [ss]: ze)
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Untuk itu terdapat sudut pandang yang sangat banyak dan telah

karni sebutkan di dalam tafsir.

Telah kami sebutkan cli awal kitab al-Bukhf;ri dalanr Kitab al-irnln
hadits FlAritsah ketika Rasulullah berkata kepadanya, "Bogaimuna

keadaatLmu pagi int?" Ia rnenjawab, 'Aku telah memasuki rvaktu

pagi ini benar-benar dalarn keadaan nrukmin sejati." Rasulullah

berlrata, "Ldu bagai.nmnttkah kesejatian inwtntu?" Ia berkata, 'Aku

rnenjauhkan dirihu dari dunia. Maka aku begadang pada tnalarn-

malamku, dan dahaga pada siang-siangku. Seolah-olah aku

nrernandang kepada Arasy Tr-rhanku dengan jelas, dan kepada

penduduk surga yang saling nrengtrnjungi di dalamnya, juga

kepada penduduk neraka yang disiksa." Maka Rasulullah berkata,

" Seorang hamba yang Allah berikan cahaya pada hatinlta."

SulaimAn ibnul-Mughirah berkata dari Humaid bin HilAl bahwa

penduduk surga yang lebih tinggi bisa mengunjungi yang

lebih rendah, dan penduduk surga yang lebih rendah tidak bisa

rnengunjungi yang lebih tinggi.

Saya berkata, "lni bisa rnengandung dua makna. Pertarna, orang-

orang yang memiliki derajat lebih rendah tidak diperbolehkan

rnengunjunginya dikarenakan ia tidali mempunyai kapasitas untuk

itu. Kedua, agar orang-orang tersebut tidak melihat kenikmatan di

atas dari yang ia berada di dalamnya, sehingga ia tidak bersedih

karenanya. Karena tidak ada kesedihan di dalarn surga."

Telah disebutkan apa yang dikatakan oleh Humaid bin Hildl

dalarn hadits rnarffi', dan di dalamnya terdapat tambahan atas

apa yang ia katakan. Maka ath-ThabrAni berkata, 'Al-Hasan bin

lshAq rnerirvayatkan kepada kanri dari Syarik bin 'UtsmAn dari al-

Musayyab bin Syarik dari Bisyar bin Numair dari al-pAsinr dari

Abii UrnArnah bahwa Rastrlullah Shallalldhu i4lailti u'a SalLunt

ditanya, Apakah penduduk surga saling mengun jungi?' Rasulullah

berkata, ''7hng lebih tinggi mengunjungi yang lebih rendah, dan yang

lebih rendah tidak bisa mengunlungi yang lebih tinggi' Kecuali orang'

orang rtang saling rnencintai karena Allah, mereka datang darinya

sebagaimana yang mereka suka di atas unta betina 1'ang kedua sisinya

m,empunyai kantong."

Ibnu Abo ad-Dunya berkata, "tlamzah ibnul-'Abbas meriwayatkan

kepacla kami dari Abdullah bin 'utsmdn dari Abdullah ibnul-

Mubirak bahwa IsmA'il bin AyyAsy berkata' 'Tsa'labah

meriwayatkan kepaclaku dari Muslim dari Aycrb bin Basyir al-'Ajali

ilari syafA bin Mdti' bahw.a sesungguhnya Rasultilah shallailahu

Ataihi wa Sallam bersabda, 'sesungguhnya dari kenikmatan

penduduksttrgamerekasalingmengunjungidiatasbinatang-binatang

tunggangan dan unta- Dan mereka datang ke surga denS;an kuda-

kud.ayangbercahayayangbertalikekang,tidukberakdantidakpula

kencing' Mereka menunggartgirya hingga selesai sebagaimand )ang

rlikehenrtaki oLeh Allah. Maha nrereka didatangi oleh sesuatu seperti

awan la?tg di clalamni'a tertlapat apa 1arug belum pernah dilihat oleh

mata, helum pernah didengar oleh telinga, dan belum pernah terdetik

clalam hati marutsia. Mereka berkata, 'Hrganilah kami' ' '' Maka ia tetap

menghnlani mereka tlan itu berakhir hingga metebihi dari apa yang ada

dalam angan- angan mereka'

KemudianAllahmengutusanginyangtidakberbahaltadanmenerbangkan

pa.rir-pasir clari kashtri dari kanan dan kiri ruereka' Maka kasturi itu

menempeld,iubun.ubunhu.cla-kurlamereku,pttdatubuhm,erekaserta

kepaLa-kepalamereka.Dansetiaplaki-lakidarimerekamempunyai

anak-anakram,but(prlni)menurutseler.amereka.Makakasturiittt

mengp;antttng di anak-anak rambut ittt.juga di kuda dan lainnya seperti

pada pakaian-Pakaian.

Kemurlidn mzrekd prtlang hittgga sampai seperti apa lang dikehendaki

oleh Allah, ketika itttkh seorattg wu n ita memanggil sebagian dari mereka'

'Whhai.hambaAllah,apakahkalianruempuntaihasratpaddkami?'

Seontng laki-laki berkata, Apa tlan siapa engkau?' trIhnita itu rnenjawab,



Aku adalah istrimu dan cintamu.' Ia berkata, Aku belum pernah
mengetahui tempat kedudukanmu.' wanita itu pun berkata, ,Bukankah

engkau telah mengetahui bahuta Ailah beqfirman, 'seorang pun tidak
mengetahui apa yng disembunyikan untuk mereka yaita (bermacam_
macanl nikmat) lang menledapkan pandangan mata sebagai balasan
terhadap apa jtang telah mereka kerjakan (pS. as_Saj dah lsz): tZ)?,
Ia berkata,'Iya, benar. Demi ruhanku.' Mungkin saja ia merupakanryta
setelah utaktu it4 selama empat puruh kharif, tidak menoreh dan
tidak kembali. Dan tidak ada ltang membuat ia merupakanryta serain
kenikmatan dan kemuliaan lang ia berada di dalamnya.,,,

Ini hadits mursal dan ghar?b sekali.

Ibnu al-Mubdrak berkata, "Rasyidin bin Sa'ad meriwayatkan
kepada kami dari Ibnu An'am dari Abfi Hurairah, ia mengatakan,
'Sesungguhnya penduduk surga saling mengunjungi di atas
unta lembah terbaik, di atasnya terdapat perana kasturi. Di atas
hidungnya terdapat hasturi dan satu tali kekangnya adalah rebih
baik daripada dunia dan seisinya.',,

Ibnu Abfi ad-Dunya meriwayatkan dari jaran Isma'il bin Ayyasy
dari 'Umar bin Muhammad dari zaid bin Asram dari ayahnya dari
Ab0 I{urairah dari Rasulullah shattaltdhu Ataihi uta sallambahwa
sesungguhnya beliau bertanya kepada Jibril mengenai ayat ini.

t i'-)J;;YI

"Dan ditiuplah sangkakala, maka matilah siapa yang rti tongit eran di
bumi kecuali siapa yang dikehentlaki Altah.,, (eS. az-Zumar [as]:
68)

Maka Jibril berkata, "Mereka adalah para syuhadd'. Allah

membangkitkan mereka bersama dengan pedang-pedang

mereka di sekeliling Arasy. Maka malaikat mendatangi mereka

dari Mahsyar dengan unta-unta dari yaqut. Kekangnya adalah

mutiara putih dengan pelana emas dihiasi dengan sutera yang

sangat halus dan sutera tebal. Dan bantal-bantalnya dari sutera.

Pandangan matanya sepanjang pandangan mata seorang laki-

laki. Mereka berjalan dalam surga di atas kuda-kuda dan mereka

berkata sepanjang perjalanan, 'Berangkatlah bersama kami agar

kami melihat bagaimana Allah memutuskan perkara di antara

makhluk-makhluk-Nya.' Maka Allah tertawa kepada mereka. Dan

apabila Allah tertawa kepada seorang hamba, maka tidak ada hisab

atasnya."

Ab0 Bakar bin AbCr ad-DunyA berkata, "Ishiq bin IbrAhim al-Harawi

meriwayatkan kepada kami dari al-Qisim bin Yizid al-Muwashali

dari AbO IyAs dari Muhammad bin Ali ibnul-Husain, Abfi Nu'aim

meriwayatkan dari hadits al-Mu'Afi bin'ImrAn bahwa Rasululllah

Shallalldhu i4laihi ua Sallam bersabda, 'Sesungguhrya di dalam

surga terdapat sebuah pohon yang disebut ThAbA. Seandainya seorang

pengendara andal diutus untuk berjalan di bauah naungannya pastilah

ia berjalan selama seratus tahun di bautahnya. Daunnla adalah zamrud

htjau. Bunganla adalah riyat kuning. Kelopaknya dari sutera yang halus

dan sutera jtang tebal. Buahnya adalah perhiasan, getahnya adalahjahe

dan mad4 herikilnya adalah yaqut merah dan zamrud hijau. Tanahnya

kasturi dan rum.putnya adalah zafaran lang semerbak, menyebar tanpa

bahan bakar. Dan dari pokoknya terpancar Sungai Sakabil dan Khamar

N aunganny a adalah temp at b erkum.pul dari p erkunpulan-p erkumpulan

penduduk surga lang mereka berdekat-dekatan dan berbincang di sana,

semuan)4.

Pada suatu hari ketika mereka berbincang-bincang di bawah naungannia,

datanglah kepada mereka para malaikat yang mengendarai unta-unta

dari yaqut yang telah ditiupkan ruh ke dalamryta. Dengan tali kekang

t\dild)ld n^lrlrdL tvt J
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rantai-rantai dari emas jtang wajah-wajahryta adalah lampu-lampu. Di
atasnya terdapat pelana lang lukisannya terbuat dari mutiara dan yaqut,

yang ujung-ujungnya dihiasi dengan mutiara dan perruata. Selaput

perutn1a terbuat dari emas meral4 tertutup dengan emas istimezaa

ber-warna ungu. Maka para malaikat itu menderum ke arah ntereka

dengan unta-unta itu dan berkata kepada mereka, 'Sesungguhnya Tuhan

kalian membacakan saLam kepada kalian dan mengundang kalian untuk

memandang hepada kalian dan agar kalian memandang kepada-Nya.

Supay kalian memberi salam penghormatan kepada-I'Iya dan Dia

memberi salam penghormatan kepada kalian. Supaya Dia berbicara

kepada kalian dan kalian berbicara kepada-Nya serta menambah untuk

kalian dari kemurahan-Nya. Eesungguhnla Dia pemilik rahmat yang

luas dan keutamaan lang agung.'

Maka setiap orang berpindah menuju ke unta mereka masing-masing.

Kemudian berangkat dalam satu baris yang lurus, tidak ada seorang pun

yang melewati seseorang. Tidak ada telinga satu unta pun yang melezuati

telinga kaulannyt Bahkan, tidak ada lutut satu unta lang melewati

lutut kawannya. Dan mereka tidah melintasi satu pohon dari pohon-

pohon surga kecuali pohon-pohon itu mengelilingi mereka dengan buah-

buahrya dan berpindah dari lalan mereka karena tidak ingin merusak

barisan mereka atau memisahkan seseorang dari kazaanryta. Maka

ketika mereka telah naik kepada al-Jabbdr, Dia membuka wajah-Njta

yng mulia untuk mereka dan menampakkan diri kepada mereka dalam

kebesaran-Nya Jang agung. Mereka berkota, 'Tuhan kami, Engkaulan

kedanmian dan dari-Mulah kedamaian, bagi-Mu adalah hak Tang

Agung dan Tang Pemurah.'

Maka Allah berkata kepada mereka, 'Sesungguhryta Akulah kedamaian

dan dari-Ku kedamaian, serta milik-Kulah hak Tang Agung dan Tang

Pemurah. Selamat datang kepada para hamba-Ku yang menjaga wasiat-

Ku, dan menjaga hak-Ku, serta takut kepada-Ku dalam ghaib, dan dalam

keadaan apa pun mereka adalah orang-orang yng dikasihani.' Mereka

berhata, 'Demi kernuliaan-Mu dan keagungan-Mu serta ketinggian

tempat-Mu. Kami tidak menghormati-Mu sebagaimana seharusnlta

hak-Mu akan penghormatan itu dan kami belum menunaikan semua

hak-Mu kepada-Mu. Maka izinkanlah kami untuk bersujud kepada-

Mu.' Maka Tuhan mereka berkata kepada mereka, 'sesunggtthnya

Aku telah meletakkan dari kalian kewajiban ibadah. Dan Aku telah

menjadikan untuk kalian badan kalian untuk bersantai, maka selarua

kalian mengarahkan badan kalian kepada-Ku dan kalian hadapkan

walah kalian kepada-Ku, dan kali ini kalian telah mendapati ruh-
Ku, rahmat-Ku, serta kemurahan-Ku maka mintalah kepada-Ku uptr

saja yang kalian inginkan, dan berangan-anganlah akan Aku berikun

kepada kalian apa yang kalian angan-angankan. Karena sesungguhnjta

Aku pada hari ini tidak akan memberikan balasan sesuai dengan amul
perbuatan kalian. Akan tetapi dengan ketetapan rahmat-Ku, kemurahan-

Ku, keutanraan-Ku, keagungan-Ku, ketinggittn ketludukan-Ku, serlt

kebesaran diri-Ku.'

Maka mereka masih dalam angan-angan, anugerah, dan pemberiart,

hingga s e s eorang ! ang p a ling rendah angan - a n go n n! a ia m e n ga ngan k a n

seperti dunia semenjak diciptakan oleh Allah sampai pada huri
dihancurkannya. Maka Tuhan mereka berkata kepada mereka, 'Kaliutt

hanya sedikit berangan-angan, dan rela dengan apa yang lebih renduh

daripada hak kalian. Dan Aku telah menjazuab apa yang kalian angon-

angankan danyang kalian minta. Pun telah Aku susulkan kepada kaliurt

keturunan-keturunan kalian dan orang lain dari kalian dan Aku tidtl,
melalaikan sedikit pun angan-angan kalian."'

Hadits ini mursal dhaif. Kemungkinan terbaiknya adalah, ini

berasal dari perkataan sebagian orang terdahulu (sala{), darr irr

lupa akan sebagian dari perawi-perawinya, maka ia menjadikann.yir

sebagai hadits marf0', padahal tidak begitu. Wallahu a'lam.



Hukum yang Berkenaan dengan Surga dan
Penjelasan Hadits yang Beragam Tentangnya

Allah Ta'Ahberfirman,
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"Dan orang-orangJang beriman, danyang anak cucu mereha mengikuti

mereka dalam keimanary Kami hubungkan anak cucu mereha dengan

mereka, dan Kami tiada mengurangi sedikitpun dari pahala amal

mereka;'(QS. ath-Thtu lfa): zr)

Makna dari ayat ini adalah bahwa Allah Ta'Llamengangkat derajat

anak-anak di surga kepada derajat bapak-bapak mereka, meskipun

mereka tidak beramal seperti amalan bapak-bapak mereka, dan

tidak pula bapak-bapak itu menjadi berkurang amalannya sehingga

mereka dikumpulkan bersama dalam satu derajat, yang berhak

ditempati oleh bapak-bapak. Akan tetapi, Allah meninggikan

yang kurang sehingga menjadi sejajar dengan yang tinggi, untuk

mengumpulkan mereka dalam kedudukan yang tinggi, agar

mereka bahagia dengan berkumpulnya mereka serta tingginya

derajat mereka.

Ats-Tsauri berkata dari Amrff bin Murrah dari Sa'id bin Jubair

dari Ibnu AbbAs, ia mengatakan, "Sesungguhnya Allah akan

mengangkat derajat anak cucu seorang mukmin ke derajatnya,

meskipun anak cucu itu berada di bawahnya dalam amal perbuatan,

agar orang mukmin tadi bahagia dengan keberadaan mereka."

Kemudian ia membaca,
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"Dan orang-orang lang beriman, dan yang anak cucu mereka mengikuti

m.ereka dalam keimanan, Kami hubungkan anak cucu mereka dengan

mereka, dan Kami tiada mengurangi sedikitpun dari pahala amal

mereka;' (QS. ath-Thir l5z)z zr)

Demikian yang diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dan Ibnu HAtim dalam

tafsir mereka dari ats-Tsauri, mauqttf,

Demikian pula yang diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dari Syu'bah dari
'Umar bin Murrah dari Sa'id dari Ibnu Abbds, mauqfif.

Diriwayatkan oleh al-Bazzdr dalam Musnad-nya dan Ibnu

Mardawiyah dalam tafsirnya dari hadits Qais bin ar-Rabi' dari

Amrfi dari Sa'id bin Jubair dari lbnu Abbds mengenai ayat ini.

la mengatakan bahwa mereka adalah anak-cucu seorang mukmin,

mereka mati dalam keadaan beriman. Maka apabila kedudukan

bapak-bapak mereka lebih tinggi dari derajat mereka, mereka pun

disusulkan kepada bapak-bapak mereka. Dan bapak-bapak itu tidak

dikurangi pahalanya sedikit pun dari pahala perbuatan yang telah

dikerjakan.

Ath-ThabrAni berkata, "Husain bin IshAq at-Tasturi meriwayatkan

kepada kami dari Muhammad bin Abdurrahmin bin GhazwAn

dari Syarik dari SAlim al-Afthasi dari Sa'id bin Jubair dari Ibnu

AbbAs 
-saya 

kira ia meriwayatkan dari Nabi Shallalldhu j4laihi

uta Sallam- bahwa ia berkata, Apabila seorang laki-laki masuk

surga dan meminta kedua orang tuanya, istri dan anaknya, maka

dikatakan bahwa mereka tidak mencapai derajat lelaki itu. Ia pun

v
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berkata, 'Wahai Tuhan, Engkau telah mengetahui apa yanp; aku

miliki dan apa yang mereka miliki.' Maka diperintahkan supaya

mereka disusulkan kepadanya.' Ibnu AbbAs pun membaca,

Rahasia Akhirat

" Dan kami Telah menganugerahkan Ishak dan Taqub kepadaryta. kepada

keduanya masing-masing Telah kami beri petunjuk; dan kepada Nuh

sebelum itu (1uga) Telah kami beri petunjuk, dan kepada sebahagian dari
keturunannya (Nuh) yaitu Daud, Sulaiman, Ayyub, Tusuf, Musa dan

Harun. Demikianlah kami ruemberi balasan kepada orang-orang )ang
berbuat baik;' (QS. al-An Am [e]: s+)
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" Dan orang-orang !an€{ beriman, dan lang anak cucu mereka mengikuti

mereka dalam keiruanan, Kami hubungkan anak cucu mereka denE;an

mereka, dan Kami tiada mengurangi sedikitpun dari pahala arnal

mereka;' (QS. ath-Th0lr l5z): zt)

Al-'Aufi mengatakan dari Ibnu AbbAs rnengenai ayat ini, 'Allah

Ta'Ah berkata, 'Dan orang-orang lang anak cucu mereka mendapati

iman, kemudian mereka mengerjakan ketaatan kepada-Ku, maka Aku

susulkan mereka dengan keimanan mereka ke surga, dan anak-anak

mereka yanp; masih kecil menyusttl mereka di surga."'

Tafsir ini merupakan salah satu dari pendapat ulama dalam

memaknai kata anak-cucu. Di sini terbatas anak-anak kecil saja

ataukah mencakup besar dan kecil, sebagaimana firman Allah,
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" (Taitu) anak cucu dari orang-orang lang Kami bazaa bersama-santa

Nuh. Sesungguhnya ia adalah hamba (Allah) yang banyak bersyukur;'

(QS. al-Isrn' Itz]: s)

Maka kata anak cucu di sini umum, mancakup besar dan kecil.

Tafsir al-'Aufi dari Ibnu AbbAs mencakup keduanya, dan ia adalah

pilihan al-Wdhidi dan lainnya, zuallahu a'lam.Ia diceritakan dari

asy-Sya'bi dan Abff Mukhallad, Sa'id bin Jubair, IbrAhim an-Nakh'i,

Abff Shalih, patAdah, dan ar-Rabi'bin Anas bahwa ini merupakan

kemurahan serta rahmat-Nya kepada anak-anak dengan berkah

amalan orang tua mereka.

Kasih Sayang Allah atas Kedua Orang Tua
Disebabkan Amalan Anak-anak Mereka

Sementara kemurahan-Nya kepada orang tua dengan berkah doa

anak-anak, hnAm Ahmad telah berkata, "Yazid meriwayatkan

kepada kami dari HimAd bin Salamah dari'Ashim bin Abff an-NujCrd

dari Abir Shalih dari Ab0 Hurairah bahwa Rasulullah Shallallihu

Alaihi zua Sallam bersabda, 'sesungguhrya Allah mengangkdt derdlat

seoranf{ hamba yang shalih dalam surga. Kemudian ia berkata, 'Wahat
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Tuha4 apakah ini untukku?' Allah berkata, 'Dengan permintaan

amp un an an a krnu untu krnu."'

Sanad ini shahih dan tidak seorang pun dari pemilik kitab-kitab

yang mengeluarkan, tetapi ia mempunyai saksi dalam Shahih

Muslim dari AbO Hurairah bahwa Rasulullah Shallalldhu Alaihi ua

Sallam bersabda, "Apabila anak Adam. mati maka terputuslan amal

perbuatannya kecuali tiga perkara, yaitu sedekah jartyala ilrnu jtang

bermanfaat atau anak shAhh yng berdoa untuknya."

Surga dan Neraka Benar-benar Ada

Surga dan neraka adalah benar*benar ada sekarang. Surga disiapkan

untuk orang-orang bertakwa, sementara neraka disiapkan untuk

orang-orang kafir sebagaimana telah termaktub dalam Al-Qur'an
juga hadits-hadits yang banyak diriwayatkan dari Rasulullah. Ini
merupakan keyakinan ahli sunnah wa jamaah, yang berpegang

teguh dengan buhul tali yang sangat kuat, yaitu as-sunnah sampai

pada Hari Kiamat. Berbeda dengan orang yang mengatakan bahwa

surga dan neraka belum lagi diciptakan, tetapi diciptakan nanti

pada Hari Kiamat. Pendapat ini keluar dari orang yang belum

menelah hadits-hadits yang telah disepakai pengeluarannya dalam

Shahihain juga pada yang lainnya dan buku-buku Islam yang

dapat dijadikan pedoman dan dipercaya, yang terkenal dengan

sanadnya yang benar, baik yang tidak memungkinkan untuk

ditentang maupun ditolak kebenaran dan kuatnya runutannya

serta kemasyhurannya.

Telah disebutkan dalam Shahihain dari Rasulullah Shallalldhu
j4laihi wa Sallam bahwa sesungguhnya beliau melihat surga dan

neraka pada Malam Isra' dan beliau bersabda, "Neraka mengadu

kepada Tuhannya dan berkata, 'Wahai Tuhan, sebagian dariku memakan

sebagian diriku yng lain.' Maka Allah mengizinkan untuk dua kali
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bernapas dalam satu tahun, yaitu pada musim dingin dan musim panas.

Maka dinginyangpaling dinginitang halian dapati adalah dari dingin

neraka dan panas yng paling panas yang kalian dapati adalah dari

panas neraka. Apabila panaq dinginhanlah dengan shalat."

Tersebut pula dalam Shahihain dari jalan Abdu ar-RazAq dari

Ma'mar dari Hisyim dari Ab0 Hurairah bahwa Rasulullah

ShatlallAhu Alaihi zaa Sallam bersabda, " Surga dan Neraka saling

berdebat. Neraka berhata, Aku diwarisi orang-orang lang sombong

serta jahat.' Sementara Surga berkata, Ada apa denganku? Tidak ada

ydng nxernasukiku kecuali orang-orang lemah" yang rendah serta pemuka

mereka.' Maka Allah berkata kepada Surg4 'Engkau adalah rahmat-

Ku. Aku nterahmati dtnganmu siapa yang Aku kehendaki dari hamba-

hamba-Ku.' Dan berkata kepada Neraka, 'Engkau adalah siksa-Ku. Aku

menj,iksa denganmu siapa yang Aku kehendaki dari hamba-hamba-Ku.

Setiap kalian mempunyai penghuninya.' Maka Neraka tidak akan penuh

hingga Allah mtletakkan telapak kakinya di atasnya kemudian Neraka

berkata, 'Cukup. Cukup.' Dan saat itulah ia telah penuh dan ia beringsut

sebagian satu dengan sebagian yang lain dan Allah tidak berbuat aniala

kepada seorang pun dari makhluk-N1a. Sementara surga, sesungguhryta

Allah terus menantbah ciptaan untuknya." Lafazh Muslim.

Termaktub dalam Shahihain dari jalan Sa'id dari QatAdah dari

Anas bahwa Rasulullah Shallalhhu Alaihi wa Sallam bersabda,

"Masih sajajahanam dilempari ke dalamnya dan ia berkata,'Masihkah

ada tambahan?' Hingga Tuhan Tang Mahamulia meletakkan kaki-

Nya di dalamnlta. Maka ntenyusutlah sebagian dirinya dengan sebagian

yang lain, dan ia berkata, 'Cukup. Cukup. Demi kemuliaan-Mu dan

kemurahan-Mu.' Dan masih saja surga terdapat kelebihan hingga Allah

menciptakan makhluk untuknya dan menempati kelebihan surga."

Sementara apa yang terdapat Shahih al-BukhAri dari Abfi

Hurairah dari Nabi Shallalldhu i4laihi wa Sallam bahwa Allah

Ta'Ah menciptakan untuk neraka siapa yang Dia kehendaki dan
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melernparnya ke dalamnya, maka neraka berkata, "Masihkah ada

tambahan?" Mengenai keruwetan riwayat ini, sebagia, penghapal
hadits mengatakan bahwa ini kesalahan dari sebagian perawi.
Seolah-olah ia mengalami kerancuan maka ia meletakkan sebuah

lafhzh pada lafazblain, maka berpindahlah hukum ini daripenduduk
surga ke penduduk neraka, zaallahu a'lam.

Saya berkata, 'Apabila terjaga, bisa jadi Allah Ta'Ala mengu.ji
mereka di halaman, sebagaimana Allah menguji selain mereka,
dari orang yang tidak ada hujjah atas mereka di dunia. Barangsiapa
yang mendurhakai-Nya maka Dia memasukkannya ke neraka. Dan
bagi orang yang mematuhi-Nya maka Dia masukkan ke surga,
sebagaimana firman Allah Ta'dla,

'Barangsiapa lang berbuat sesuai dengan hidayah (Allah), Maka
sesungguhrya dia berbuat itu untuk (keselantatan) dirinjta sendiri; dan

barangsiapayang sesat Maka sesungguhnya dia tersesat bagi (kerugian)
dirinya sendiri. dan seorang jtang berdosa tidak dapat memikul dosa

orang lain, dan kami tidak akan meng'azab sebelum kami mertgutus

seorang rasul."'(QS. al-Isrff' ItZ]: rd)

Firman Allah Ta'dlo

",-*J 
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"Mereka Karui utus selaku rasul-rasul pembazaa berita gembira dan

pemberi peringatan agar tidak alasan bagi manusia ntembantah Allah

sesudah diutusnya rasul-ra.sul itu. Dan adalah Allah Mahaperkasa lagi

Mahabtjaksana;' (QS. an-Nisi' [+]: te5)

Sebagian Sifat Penduduk Surga
dan Penduduk Neraka

Telah kita jelaskan di depan mengenai sifat penduduk surga saat

mereka memasukinya, serta ketika mereka datang kepadanya yaitu
mereka berubah bentuk menjadi setinggi enam puluh lengan, dan

lebar tujuh lenp;an. Mereka rnenjadi segar bugar bercelak dalanr

usia pemuda tiga pululi tiga tahun.

Ab0 Bakar bin Abff ad-DunyA berkata, 'Al-QAsim bin HAsyirn

rneriwayatkan kepada karni dari ShafwAn bin ShAlih dari DAwud

ibnul-JarAh al-'AsqlAni dari al-Au z?r'i dart HArirn bin Ri'Ab dari

Anas bin Malik bahwa Rasulullah ShaLlalhhu Alaihi zaa Sallam

bersabda, 'Penduduk surga memasuki surga dengan setinggi Adam,

enam puluh lenp;an, lenp;an malaikat, setampan Tilsu.f, dengan kelahiran
'isd tiga puluh tiE;a, dengan lisan Muhdmmacl Shaltatldhu Alaihi ua
Sallam."'

DAwud ibnr"rl-Hushain rneriwayatkan dari 'Ikrirnah dari Ibnu
AbbAs bahwa lidah penduduk surga adalah lidah orang Arab.

Al-Ilaihaqi meriwayatkan dari dua jalan, yanp; pada keduanya

terdapat kelernahan, dari Abfi 'lkrirnah dari al-MuqaddAm bin

Ma'adi Karab bahwa sesungguhnya Rasulullah Shallalhhu j4laihi

ua Salltrm bersabda, "Tidak ada seorang pun mati dalam keadaan

lemah ataupun ttut renta utauptm di antora itu kecuali ia dibangkitkan

sebagai pemuda tiga puluh tahun 
-dan 

daLam sebuah rizua.yat pemuda

tiga puluh tiga tahun-. A?abila ia penduduk surga maka mereka dalam

..=. (r ' .1.'" I J$d!J
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postur Adam, wajah Tttsuf, hati Ay1tlb, penam.pilan bugar dengan kedua

mata bercelak. Sedangkan penduduk neraka, mereka dibesarkan dan

dilebarkan seperti gunung 
-dalam 

sebuah riwayat- sehingga hulit
tangan satu orang dari mereka adalah setebal empat puluh tahun, dan

sehingga satu gigi taringnya adalah sebesar Uhud."

Telah dijelaskan bahwa penduduk surga makan dan minum, tidak
kencing dan tidak buang kotoran, tetapi makanan mereka diproses

menjadi keringat yang mereka keluarkan dengan wangi kasturi
murni, dan napas mereka adalah tahmid, takbir, dan tasbih.

Telah disebutkan pula bahwa rombongan pertama dari mereka

adalah dalam gambar bulan pada malam purnama, kemudian

orang-orang yang sesudahnya dalam keindahan seperti cahaya

bintang bercahaya di langit, dan mereka melakukan jima' tetapi
tidak berkembang biak, serta tidak beranak kecuali apabila mereka

menginginkannya. Sesungguhnya mereka tidak mati dan tidak
tidur, dikarenakan kesempurnaan hidup mereka dan banyaknya

kelezatan serta terus-menerusnya kenikmatan dan kesenangan

mereka. Apabila mereka bertambah abadi, maka mereka semakin

elok dan indah pula. Juga semakin muda, kuat dan sempurna,

dan surga pun semakin indah, bagus dan bertambah terang bagi

mereka. Mereka adalah sesuatu yang paling disukai oleh surga dan

yang paling ia perhatikan. Mereka bagi surga adalah kesayangan

dan sesuatu yang paling berharga, paling nikmat dan manis.

Sebagaimana firman Allah Ta'dla,

" Mereka kekal di dalamnla, mereka tidak ingin berpindah daripadanjta."

(QS. al-Kahfi [ts]: to8)
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Telah kami sebutkan bahwa orang pertama yang masuk surga

secara umum adalah Rasulullah ShallalldhuAlaihiuta Sallarn. Beliau

adalah orang yang paling tinggi derajatnya di antara mereka di

dalam surga. Dan umat pertama yang memasukinya adalah dari

umat beliau. Sedangkan orang pertama yang memasuki surga dari

umat ini adalah Ab0 Bakar ash-Shiddiq ra. sebagaimana sudah

dijelaskan bahwa umat ini adalah yang paling banyak jumlahnya

di dalam surga. Mereka di dalamnya sebanding dengan dua per

tiga dari keseluruhan penduduk surga, seperti dijelaskan bahwa

penduduk surga adalah seratus dua puluh baris, dan umat ini
adalah delapan puluh baris.

Orang-orang Fakir dari Kaum Muslim Masuk
Surga Sebelum Orang-orang Kaya, Mereka Lebih

Dahulu Sekitar Lima Ratus Tahun

Dalam Sunan dan Jdmi' at-Tirmidzi serta Sunan Ibnu MAjah

disebutkan dari hadits Muhammad bin AmrCr dari AbO Salamah

dari AbO Hurairah marfir', "Orang-orang fakir dari kaum muslimin

masuk surga sebelum orang-orang kaya mereka lebih dahulu lima

ratus tahun." Sanadnya di atas syarat Muslim, dan at-Tirmidzi
mengatakan hasan shahih.

Diriwayatkan oleh ath-ThabrAni dari hadits ats-Tsauri dari

Muhammad bin Zaid dari Ab0 HAzim dari Abir Hurairah, marfCr',

seperti itu.

At-Tirmidzi meriwayatkan dari jalan al-Amasy dari Athiyyah

dari Abff Sa'id, marf0', seperti itu dan ia menilainya sebagai hadits

hasan.

(
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Sementara yang diriwayatkan oleh Muslim dari .jalan Ab0
Abdurrahrnan al-Hubuli dari Abduildh bin Amr0 bahwa
sestrngguhnya Rasulullal'r shallalldhu )4laihi zaa sallam bersabda,
" s es ungguk ily a ora ng-orang fakir ka um Muhdjirin mendahuru i o ra ng-
orang kava pada Hari Kiamat mereka rebih dahulu empat puruh
kharf'

At-Tirmidzi meriwayatkan dari JAbir bin Abduilah, marfir' seperti
itu da, ia menilainya sebagai hadits shahih. Riwayatnya yang dari
Anas pun seperti itu dan ia menilain ya gharib.

Saya mengatakan bahwa apabila hadits yang pertama acrarah
terjaga, maka jarak itu a,tara rnasuk,ya orarlg fakir yang pertarna
dengan orang kaya yang paling terakhir masuk, zuallaltu a,lant.

Tiga Orang yang pertama Memasuki Surga dan
Tiga Orang yang pertama Memasuki Neraka

Irnam Ahrnad meriwayatkan dari Ismd'il bin Aliyah cran Abff Bakar
bin Ab0 syaibah dari yazicr bin Htrfin keduanya meriwayatka. dari
Hisyirn adrDastuwA'i dari yahyd bin Abfi Katsir dari .Amir 

dari
ayahnya dari Ab0 Hurairah bah',,a Rasululah strailaildrtu Atat.hi
wa sallam bersabda, " Diperrihatkan hepadaku tiga orang pertama
dari um.ntka )ang masuk surga dan tiga orang pertama yang masuk
neraka. Maka tiga orang pertama yang nmsuk surga aclalah orang ltung
mati svahid, hamba sahayo ltang perbucrakan crunia titJak membuatnya
lalai dari ketaatan kepada Tuhonrtlu, dart orang fakir yung menJ:aga
k e honn at a nnlt a ( t i d ak memi nta -nt int e la gi b a ny a k tanggtmgan ( ana k).
3 eme ntara t iga o ra ng p e r t ama 1 ar tg md su k nera k a a da la h p e mtmp t n y ang
lalint, orang .yang m.ernpunyai kekauaan ha.rta d.an ticlak r,enunaikart
hak ,4lluh dalam hartanjta, serta orartg.fakir ltrrrtg sombong...

Rahasia Akhirat

Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi dari jalan Ibnu al-Mub0rak dari
Yahya bin AbO Katsir. Ia mengatakan hasan dan tidak menyebutkan
tiga orang pertama yang masuk neraka.

Tersebut dalarn shahih Muslirn clari 'Iyadh bin Hirndd ibnul_
Ma.iisya'i dari Nabi shaltartdhu i4taihi u)a sallam bahu,a
sesungguhnya beliau bersabda, ,,penducluk 

surga ada tiga, witu
pemilik kekuasaan yang hidup serlerhana clan dermautan, seorang raki-
laki penyayang dan lembut hatinya kepacta kerabatnya, cran seorang
muslim yang menjaga harga dirinya (tidak meminta_minta) wng
mempuqtai baryak (tanggungan) anak. Sedang pencluduk neraka ada
hma, yaitu seorang jtang lemah yng tidak mempuqtai otak, orang_
orang lang menjudi pengikut karian tidak menambah kerabat ataupun
harta; pengkhianat yng jelas ketamakannlta, jika ctipercaya pasti
mengkhianatinjta; seorang taki-taki yng boik rti zaaktu pagi ma*pun
petang selalu ntentbolrcnginm dtram perkara keruarga dan hartaruu;
seorang laki-laki kikir atau pendusta; dan seorang raki-raki 2ang suha
mencaci lagi kqji"

Dalam shahihai, disebutkan hadits sufydn ats-Tsauri dan syu,bah
dari Mu'abad bin Kharid dari HAritsarr bi, wahab dari Nabi
slmllalldhu Alaihi z,a sallambahwa sesungguhnya belia, bersabda,
" Maukah aku beritahu karian siapa penduduk surga? seorangyang remoh
lagi dilenmhkan, seandainya ia bersumpah atas na.ma Attart pastilah
dipenuhi sumpahryta. Maukah aku beritahu kali,tn siapa pntghuni
neruka? Taitu setiap orang lang kaku datt kasar, keras lagt sombong.,,

Ahmad berkata, 'Ali bin Ishaq meriwayatkan kepada kami dari
Abdullah dari M0sa bin Ali dari Ibnu Rabah barrwa ia mengatakar,
Aku mendengar ayahku meriwayatkan dari Abdulrah bin Amrfi
dari Rasulullah shallatldhu Arailti rua sallam, beliau rnengatakar,
'Penduduk neraka adalah setiap orang yang kasar, keras, sombong,
tamak logi kikia sedangkan penduduk surga adarah orang-o*tg rentart
dan tertt'ndas.""
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Ath-ThabrAni berkata, 'Ali bin Abdu al-'Aziz meriwayatkan

kepada kami dari Muslim bin Ibrflhim dari Ab0 Hildl ar-RAsabi

dari'Uqbah bin Nabit dari Abff al-JauzA'dari Ibnu AbbAs bahwa

Rasulullah Shallalldhu j4laihi zaa Sallam bersabda, 'Penduduk surga

adalah orang yang kedua telinganya penuh dengan pujian manusia akan

kebaikan dan ia mendengar, sementara penduduk neraka adalah orang

yng kedua telinganya penuh dengan perkataan buruk manusia dan ia

mendengar."'

Demikian yang diriwayatkan oleh Ibnu MAjah dari hadits Muslim

bin IbrAhim.

Al-gadhi Ab0 'Ubaid Ali ibnul-Husain berkata, "Muhammad bin

Shelih meriwayatkan kepada kami dari Khalaf bin Khalifah dari

Abir HAsyim dari Sa'in bin Jubair dari Ibnu Abbis bahwa Rasulullah

ShallailAhu i4laihi wa Sallam bersabda, 'Tidakkah aku beritahu kalian

mengenai orang-orang kalian dari penduduk surga? Nabi di surgq ash-

Shiddtd di surga, syahid di surga, seorang laki-laki yang mengunjungt

saudaranla di daerah yangjauh dan ia tidak m.engunjunginya kecuali

karena Allah maha ia di surga, istri-istri kalian di surga yang ?enlalang
dan banyak anak. Apabila suaminj,a marah, ia datang dan meletakkan

tangannya di atasnya kemudian berkata, Aku tetap nlerasa resah sampai

engkau rela."'

Diriwayatkan oleh an-NasA'i sebagiannya dari jalan Khalaf bin

Khalifah dari AbO Hdsyim Yahy6 bin Dinflr.

Telah disebutkan dalam hadits-hadits shahih dari Rasulullah

S hallailAhu Alaihi zaa S allambahw abeliau berkata, " A hu diperlihatkan

surga dan kebanyakan penduduknya adalah orang-orangfakir. Dan aku

diperlihatkan neraka dan kebanyakan pendudukryta adalah orang-orang

kajtaJ'
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Orang Pertama yang Dipanggil Pada Hari
Berbangkit untuk Memasuki Surga Allah

Tersebuat dalam hadits darijalan ffablb bin AbCr Tsdbit dari Sa'id

dari Ibnu AbbAs, marfit', "Orang pertama yang dipanggil ke surga

pada hari Berbangkit adalah orang-orang yang selalu memuji

Allah dalam keadaan senang dan susah."

Umat Muhammad Merupakan Penduduk
Surga Terbanyak serta Paling Tinggi Derajat

dan Kedudukan Mereka

Umat ini adalah penduduk surga yang paling banyak, serta paling

tinggi tempat dan kedudukannya di surga. Sebagaimana firman

Allah Ta'Ala,

"segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu, dan segolongan

kecil dari orang-orangltang kemudia"." (QS. al-Wflqi'ah [56]: r3-

14).

i.
l]^ur-
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"(Tanu) segolongan besar dari orang-orang terdahulu, (dan segolongan

besar pula dari orang-orang yang kemudian);' (QS. al-Wiqi'ah [5o]:
1o-12)
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Dalam Shahihain disebutkan, "sebaik-baik masa adalah masaku.

Kemudian yang setelah mereka dan kemudian lang setelah mereka. Lalu
akan ada suatu kaum jtang suka gemuk atau suka makan dagtng. Mereka

suka bernazar tetapi tidak memenuhi. Mereka suka bersaksi padahat

mereka tidak diminta untuk bersaksi. Dan mereka suka berkhianat dan

tidak dapat dipercay;'

Generasi Pertama dari Para Sahabat Ras0lulldh
adalah Orang-orang Terbaik dari Umat Ini

Orang-orang tebaik dari umat ini adalah angkatan pertama dari
para sahabat, sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Mas'ffd,
"Barangsiapa dari kalian yang ingin mengambil teladan maka

ambillah teladan dari orang yang telah mati. Mereka adalah para

sahabat Muhammad Shallalldhu Alaihi wa Sallam, Merekalah

orang-orang yang paling baik hatinya dari umat ini, paling dalam

ilmunya, dan paling sedikit tanggungannya (dosanya). Mereka
adalah golongan yang dipilih Allah untuk mendampingi Nabi-Nya
dan untuk membela agama-Nya. Maka akuilah kedudukan mereka

dan ambillah mereka sebagai teladan, karena sesungguhnya mereka

di atas petunjuk yang lurus."

Sebagian Atsar yang Menyebutkan
Jumlah Umat lslam yang akan Memasuki Surga

Alleh Tanpa His6b

Telah disampaikan bahwa dari umat ini ada tujuh puluh ribu orang
yang masuk surga tanpa dihisab.

Dalam Shahih Muslim disebutkan bahwa bersama setiap seribu

orang ada tujuh puluh ribu orang.

il
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Dalam riwayat Ahmad disebutkan bahwa bersama setiap satu

orang tujuh puluh ribu orang.

Dan berikut ini hadits yang paling menarik, disebutkan pula jalan

periwayatannya serta lafazh nya.

'Uk6syah Telah Mendahuluimu

Dalanr kitab ash-Shahihain disebutkan dari hadits az-Zthri dari

Sa'id dari Ab0 Hurairah bahwa Rasulullah ShallallAhu )4laihi

wa Sallam bersabda, "Akan masuk surga dari umatku rombongan

pertama, ntereka adalah tuluh puluh ribu orang. Walah mereka bersinar

sebap;aimana sinar rembulan pada malam purnama." Maka 'UkAsyah

bin Muhshin al-Asadi berdiri, mengulurkan sebutir kurma kepada

Rasulullah dan berkata, "Wahai Rasulullah, berdoalah kepada

Allah supaya rnenjadikan aku termasuk golongan mereka." Maka

Rasulullah berkata, "Ta Alla.h, jadihan ia bagian rJari mereka."

Maka seoranfl laki-laki dari AnshAr berdiri dan berkata, "Wahai

Rasulullah, berdoalah kepada Allah supaya rnenjadikan aku

bagian dari mereka." Rasulullah pr-rn berkata, "Ukdsyah telah

mendahuluimtt."

Keduanya mempunyai sebuah riwayat dari Abff HAzim dari Sahal

bin Sa'ad yang seperti itu.

Keduanya juga mempunyai riwayat dari Hushain bin AbdurrahrnAn

dari Sa'id bin Jubair dari Ibnu AbbAs dari Nabi Shollalldhu Alaihi
wa Sallam bahwa beliau bersabda, ",4ku dtperlihatkan banyak umat-

untat. Maka aku melihat .\eorang nabi dan bersaman1a sekelornpok

orang, dan seorang nabi bersaman.ya satu atau rlua orang, jugd seoro.ng

nabi yng tidak ada sutu orang pun bersamanya. Kemudian diangkatlah

orang-ordng lang sangat banyak, maka aku merytangka bahwa rnereka

adalah umatku. Maka dikatakan kepadaku,'Lihatlah ke ufukyng lain.'

Ternyata itu adalah orang-orang lang sangat banyak. Ldlu dikatakan
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kepadakq 'Ini adalah umatm4 dan bersama mereka tujuh puluh ribu

orang masuk surga tanpa dihisab, dan tanpa azab."' Dan disebutkan,

"Mereka adalah orang-orang yang tidak melakukan ruqyah dan

tidak minta diruqyah, tidak ber-tathayur, dan kepada Tuhan mereka

bertazuakal." Maka 'UkAsyh berdiri; dan disebutkan kelanjutan

hadits.

Riwayat Imdm Muslim dari jalan Muhammad bin Sirin dari'ImrAn

bin Hushain dari Nabi Shallalldhu Alaihi wa Sallam bahwa beliau

bersabda, " Akan masuk surga dari um.atku tujuh ?uluh ribu tanpa hisab

dan tanpa azab." Dikatakan, "Siapa mereka?" Rasulullah berkata,

" Mereka adalah orang-orang yang tidak berobat dengan besi panas,

tidak minta diruqyah dan kepada Tuhan mereka bertautakal."

Dan riwayat ImAm Muslim dari hadits Ibnu Jarij dari Abir az-

Zubair dari JAbir seperti itu.

Diriwayatkan oleh 'Ashim dari lbnu Mas'ffd seperti itu, dan

sanadnya di atas syarat Muslim ibnul-HajjAj.

Ciri-ciri Mereka yang Masuk Surga Tanpa His6b

HisyAm bin Ammdr khatib Damaskus dan Abff Bakar bin Abir

Syaibah, lafazh dari HisyAm bin Ammir bahwa mereka berkata,

"IsmA'il bin Abbts meriwayatkan kepada kami dari Muhammad bin

Ziydd al-Ilahflni dari Ab0 UmAmah bahwa Rasulullah Shallalldhu

Alaihi wa Sallam bersabda, 'Tuhanku menjanjikan untukhu akan

masuk surga dari umatku tujuh puluh ribu orang tanpa hisab dan tanpa

azab. Dan sebanlak tiga telapak tangan dari telapak tangan Tuhanku

Tang Mahamulia lagi Mahaagung."'
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Demikian pula yang diriwayatkan oleh AbCr Bakar bin Ab0 'Ashim

dari Dahim dari al-Walid bin Muslim dari ShafwAn bin Amr0 dari

Ab0 Sulaim bin'Amir dari AbCr al-Yam6n'Amir bin AbdullAh bin

YahyA al-Hawazi dari AbCr Umffmah, ia menyebutkan yang seperti

itu.

Ath-ThabrAni meriwayatkan hadits 'Amir bin Sa'ad al-Bajali dari
'Utbah bin Abdu as-Silmi dari Nabi Shallalldhu Alaihi zaa Sallam,

seperti itu.

Ath-Thabrini meriwayatkan juga dari jalan Abfi AsmA' ar-Rahabi

dari TsaubAn seperti itu dan tidak menyebutkan telapak tangan.

Telah kami sebutkan pula jalan-jalan yang lain dengan seluruh

Iafazhnya.

Wujud Surga dan Neraka adalah Makhluk,
Tidak Seperti Apa yang Banyak Dikatakan oleh

Mereka yang Menyelisihi Pendapat lni

Allah Ta'dla berfirman,

L"rai W* *s l^: ; ip 111-ert*2 o

G:'&eiil ebib,*;
"Dan bersegeralah kamu kepada am.punan dari Tuhanmu dan hepada

surga lang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-

orang lang bertakwa)' (QS. Ali 'Imrfln [3]: rse)

1
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"Berlomba-lombalah kamu kepada (mendapatkan) ampunan dart

Tuhanmu dan surga!ang luasnya seluas langit dan bumi, jtang disediakan

bagi orang-orang yng beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Itulah

karunia Allah, diberikan-Nya kepada siapa yng dikehendaki-l,lya. I)an

Allah mempun1ai karunia yng besar;' (QS. al-Hadid [57]: zt)

"Dan pelihdra.lah dirimu dari api neraka,lang disediakan untult orang-

orang kafir)'(QS. Ali'Imrffn [3]: rsr)

^eai?i
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"Kepada rnereka dinampakkan neraka pada pagi dan petang, dan pada

hari terjadinl'a Kiamat. (Dikatakan kepadu malaikat), 'Marukkanlah

l-ir'aun dan kauntryta ke dalam azab .yang sarry;at keras."' (QS. al-

Mu'min [+o]: +o)
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" Seorang pun tidak mengetahui apa jtang disembunjtikan untuk mereka

yitu (bermacam-macam nikmat) lang nleryledapkan pandangan mata

sebagai balasan terhadap apa yang telah mereka kery'akan." (QS. as-

Sajdah lsz): t7)

Dalam kitab ash-Shahihain disebutkan dari AbO Hurairah dari

Rasulullah Shallalldhu Alaihi wa Sallam bahwa beliau bersabda,
'Allah Ta'dla berkata, Aku telah ntempersiapkan untuk hamba-hamba-

Ku yang shalih apa yang belum pernah dilihat oleh matq belum

pernah didengar dengan telinga dan belum pernah terdetik dalam hati

manusia.' Sebagai simpanan dari karunia-Nya lang belum pernah

kalian saksikan." Kemudian beliau rnembaca

i;b' t7''
'tF

" Seorang pun tidak mengetahui apa yang disemburyikan untuk mereka

1,aitu (bermacam-macam nikmat) lang menledapkan pandangan mata

sebagai balasan terhadap apa lang telah mereka kerjakan." (QS. as-

Sajdah lsa): tz)

l)alarn Shahihain disebutkan dari hadits Melik bahwa Rasulullah

Shullalhlru Ahihi zua Salltm bersabda, " Sesungguhnya seseorang dari
kuliun upabila mati, diperlihatkan tempat duduknla pada ruaktu pagi

,.! ,j - ; - | -,
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dan petang. Apabila ia dari penduduk surga maka dari penduduh surga.

Dan apabila ia dari penduduk neraka, maka dari penduduk neraka, dan

dikatakan kepadanya 'Ini tempat dudukmu hingga Allah mengirim

engkau kepadanya pada Hari Kiamat."'

Dalam Shahih Muslim disebutkan dari Ibnu Mas'Od, "Ruh pada

syuhadA' berada dalam tembolok burung hijau yang berkeliaran

di surga sesuka mereka dan kemudian berdiam di dalam lampu-

lampu yang tergantung di Arasy."

Telah diriwayatkan pula kepada kami dari hadits Imim Ahmad

bin Hanbal ra. dari Muhammad bin ldris asy-SyAf i ra. dari
Malik dart az-Zuhri dari Abdurrahmin bin Ka'ab bin MAlik dari

ayahnya bahwa Rasulullah Shallalldhu j4laihi zaa Sallam bersabda,
" Sesungguhnla ruh seorang muslim adalah burung yang hinggap pada

pohon di surga, dan Allah mengembalikan ia pada jasadryta pada hari
ia dibangkitkan;'

Telah disebutkan dalam sebuah hadits muttafaq 'alaih dari jalan

Abtr az-ZinAd dari al-Araj dari Ab0 Hurairah bahwa Rasulullah

Shallalldhu )4laihi wa Sallam bersabda, " Surga dikelilingt oleh hal-hal

yang tidak disukai, dan neraka dikelilingi oleh nafsu dan ryhazuat."

Telah disebutkan sebuah hadits yang diriwayatkan dari jalan

HimAd bin Salamah dari Muhammad bin Amrri dari Ab0 Salamah

dari Ab0 Hurairah, marf0', "Ketika Allah menciptakan surga, Dia
berkata kepada Jibril, 'Pergilah dan lihat kepadanya."' Al-hadits.

Disebutkan pula dalam hadits lain, "Ketika Allah menciptakan

neraka, Allah berkata kepadanya, 'Bicaralah.' Maka ia berkata,
'Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman."'

Dalam Shahihain jUga disebutkan dari AbO Hurairah, dan pada

Shahih Muslim dari Abfi Sa'id dari Rasulullah Shallalldhu Alaihi
wa Sallam, beliau bersabda, " Surga dan Neraka berdebat." (Al-

a\
')
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Hadits). Di dalam Shahthain terdapat hadits dari Ibnu 'Umar,

marfh', "Demam adalah dari embusan jahanam."

Di dalam Shahihain juga disebutkan hadits dari Ab0 Dzarr secara

marf0', " Apabila sangatpanas maka dinginkanlah dengan shalat. Karena

sesungguhnla panas yang sangat adalah dari embusan jahanam."

Dalam Shahihain juga disebutkan, "Apabila telah memasuki bulan

Ranradha4 dibukalah pintu-pintu surga dan ditutuplah pintu-pintu
neraka." Telah kami sebutkan pula dalam hadits mengenai Malam
IsrA' bahwa Rasulullah ShallailAhu Alaihi wa Sallam melihat surga

dan neraka.

Allah Ta'dlaberfirman,

l;3r& (glr ;S;;J-i
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"Dan sesungguhrya Muhammad telah melihat Jibril itu (dalam

rupanya jtang asli) pada waktu yang lain, (1aitu) di Sidratil Muntaha.

Di dekatnya ada surga tenpat tinggal." (QS. an-Najm [ds]: rc-tb)

Dan beliau mengatakan mengenai sifat Sidrah al-MuntahA,
" Sesungguhnya dari pokoknya mengalir dua sungai yng tampak dan

dua sungai di dalarn." Rasulullah menyebutkan bahwa dua sungai

di dalam adalah di dalam surga.

Dalam Shahihain juga disebutkan, "Kemudian aku dimasukkan ke

surga, dan ternyata ia adalah kubah-kubah dari mutiarq dan debunya

adalah kasturi."
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Di dalam Shahih Muslim disebutkan dari hadits QatAdah dari

Anas dari Rasulullah Shallalldhu Alaihi wa Sallam, beliau bersabda,
"Manakala aku berjalan di dalam surga, aku berada di xtngai yang

kedua tepinya adalah kubah-kubah dari mutiara 1ang dilubangi. Maka

aku berhata, A?a ini?' Dia mengatakan, Al-Kautsar lang Tuhanmu

me mb e r i k annjt a k e p a damu."'

Dalam ManAqib 'Umar Radhiyalldhu Anhu disebutkan bahwa

sesungguhnya Rasulullah ShallailAhu Alaihi zaa Sallam bersabda,
"Aku memasuki surga lalu aku bertemu seorang pelayan wanita sedang

beruwdhu' di sebuah istana. Aku pun berkata, 'Milik .;iapa engkau?'

Ia berkata, Aku milik 'Umar ibnul-Khaththdb.' Kemudian aku ingin

memasuki istana itu lalu aku teringat akan kecemburuanmu."' Umar

pun menangis dan berkata, 'Apakah patut untuk aku cemburu

terhadap Anda, wahai RasulullahP"

Sebuah hadits dalam kitab ash-Shahihain dari JAbir bahwa

Rasulullah Shallalhhu Alaihi zua Sallam bersabda, "Wahai Bildl, aku

masuk ke surga dan mendeng;ar gesekan kedua sandalmu di hadapanku

di surga. Maka beritahulah aku amalan apakah 1ang sering engkau

lakukan dalam Islam?" Bilil berkata, "Aku tidak rnelakukan sebuah

pekery'aan dalam Islam jtang pating aku harap manfaatnya selain aku

bersuci dengan seml>urna di saat malam ataupun siang lalu aku shalat

dengan kesucian itu."

Khabar dari ar-RurnaishA' bahwa Rasulullah Shallalhhu Alaihi zta

Sallam melihat ia di surga. Dikeluarkan oleh JAbir bin Abdulldh.

Pada hari Shalat Gerhana Matahari Rasulullah Shallalldhu Alaihi
zaa Sallam memberitahukan bahwa beliau diperlihatkan surga dan

neraka, lalu surga dan neraka mendekat kepadanya. Kemudian

beliau sangat ingin untuk mengambil satu buah anggur dari surga,

dan berkata , " Seandainjta aku mengambilrya, niscalta kalian pasti telah

makan darinya dan orang lain sedunia."
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l)rrlrrrrr Iiitalr ash-Shahihain disebutkan dari jalan az-Zuhri dari
S;r'irl tlari Abfr lftrrairah bahwa Rasulullah Shallalhhu Alaihi uLa

^\ulLam bersabda, 'Aku melihat Amr0 bin 'Amir bin Luhay al-
Kbazd'i (Ibnu Qam'ah bin Khandaf saudara Bani Ka'ab) menarik
tongkatnya di neraka."

Dalarn hadits lain Rasulullah Shallalldhu Alaihi wa Sallambersabda,
"Aku ntelihat di rlalanLnya Pemilik Tbngkat."

Iiasulullah Shallalldhu Alaihi zua Sallamjuga bersabda, "seorang

wanita masuk neraka karena seekor kucing ltang ia hurung hingga moti.

Karena ia tidak memberinya makan dan tidak juga membiarkannya

makan dari kelebihan burui. Dan sungguh aku telah melihat ia
ntencaka.rnya."

Rasulullalr Shallalhhu Alaihi zua Sallamjuga telah menceritakan

rrrengenai seorang laki-laki yang menyingkirkan sebuah batang
berduri dari jalan yang clilalui rnanusia, maka llasulullah bersabda,
" Sungguh aku telah meLihatnya berteduh di bawahnya di dalam surga."

Iladits tersebr.rt dalanr Shahih Muslim dari Ab0 Hurairah dengan

lafazh lain.

Dalam kitab a.s/2.-5'hahthain terdapat riw.ayat dari 'IrnrAn ibnul-
Hushain bahwa Rasulullah Shallalldhu j4laihi zaa Sallam bersabda,
"Aku telah diperlihatkan di dalam surga, maka aku melihat kebanyakan

penduduknla adalah orang-orangfakir. Dan aku diperlihatkan neraka

dan aku melihat kebarytakan penduduknya adalah zuanita."

Sementara dalam kitab Shahih Muslirn diriu,ayatkan dari jalan
al-MrrklrtAr bin Filfll dari Anas bahwa Rasul,llah shatlalldhu

Alaihi 7uo Sallam bersabda, "Demi Zat yang jizuaku berada dalam

geng!{tutttut-Nya. Seandainya kaLiutt melihat apa lang telah aku lihat,

ftasliluh Ltrlt:tn akon tertazua seclikit rlan barLyak menangis." Mereka
lrerlirrtrr. "\\'alrzri Ilasulullah, apakrrlr yarrg telah Anda lihat?" Beliau
lrerli;rl t, '.ll'rr lrluh nrclihat surgu tlttn n(rilio."
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Rasulullah ShallailAhu Alaihi wa Sallam juga menceritakan tentang

seorang yang berwudhfi' dan bertasyahud setelahnya, maka

dibukakan baginya delapan pintu surga dan ia masuk dari mana

saja yang ia ingin.

Dalam kitab Shahih al-Bukhflri disebutkan hadits dari Syu'bah

dari Adiy dari al-BarA' bin 'Azib bahwa ketika IbrAhim putranya

meninggal Rasulullah ShallailAhu i4laihi zua Sallam bersabda,

" Sesungguhnjta ia sedang nlenjusu di surga."

ImAm al-Baihaqi berkata, 'Al-Hdkim meriwayatkan kepada kami

dari al-Asham dari Ibnu AbbAs ar-Ramli dari Mu'amal bin IsmA'tl

dari SufyAn dari Abdurrahmin al-AshbahAni dari Abff Hizim
dari Abfr Hurairah bahwa Rasulullah ShallailAhu i4laihi zaa Sallam

bersabda, 'Anak-anak orang-orang mukmin di sebuah gunung di surga.

Mereka diasuh oleh lbrdhtm dan Sarah sampai AllAh mengembalikan

mereka kepada oranf{ tua mereka pada Hari Kiamat."'

Demikian pula yang diriwayatkan oleh Waki' dari SufyAn -ia
adalah ats-Tsauri- dan hadits mengenai ini sangat banyak sekali,

dan kami telah menyebutkan beberapa di antaranya dengan sanad

serta matan-nya.

AUah Ta'dlaberfirman,
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"Dan Kami berfirma4 'Hai Adam, diamilah oleh kamu dan istrimu

surga ini, dan makanlah makanan-makanannjta lang banyak lagi baik

b (')tk ?;;,-ili ..r.,-i C.ar l;

tli muna saja yang kamu sukai, dan janganlah kamu dekati pohon ini."'

(QS. al-Baqarah lz): s5)

Sebagian besar ulama berpendapat bahwa surga ini adalah Surga

al-Ma'wA.

Sementara sebagian yang lain berpendapat bahwa ia adalah

surga di Bumi yang diciptakan Allah bagi Adam kemudian Dia
mengeluarkannya darinya.

Telah kami terangkah hal tersebut secara ringkas dalam kitab
kita ini, yang tidak perlu kita ulang, dan hanya Allah sebagai satu-

satunya penolong.

Dalam kitab Shahih Muslim disebutkan dari AbdullAh bin
Amr0 bahwa Rasulullah ShallallAhu Alaihi wa Sallarn bersabda,
" Sesungguhnya orang-orangfakir kaum Muhajirin mendahului orang-

orang kajta pada hari Berbangkit ke surga selama empat puluh kharf'

Demikian pula at-Tirmidzi meriwayatkan dari hadits Jibir dan

menilainya shahih, dan Anas menilainya ghartb.

Sementara riwayat at-Tirmidzi, hadits dari AbO Hurairah, ia

menilainya shahih. Abfi Sa'id menilainya hasan, "Lebih dahulu

setengah hari, yaitu lima ratus tahun."

Saya berpendapat, apabila ini terjaga, sebagaimana yang dinilai
slr;rlrilr oleh at-Tirmidzi, maka dapat disimpulkan bahwa itu adalah

.j;rrrrli antara orang fakir yang pertama masuk dengan orang kaya
y;rrr11 1r;rling terakhir masuk. Dan menjadi empat puluh kharif

.y;rrtrr,;;rr';rli arrtara orang fakir yang terakhir masuk dengan orang
li;r1,;r .1':rng pcrt;rnra rrrasuk, wallahu a'lam.

;\l (.)rrr llrrrlri l.l;rlr rrr.rrunjukkan statemen tersebut dalam kitab
;rt I ,r,lzlrrr:rlr, ,lirr;rrr;r ilr mengatakan, "Mungkin sentua itu terjadi
.,r",u,r ,1,'n1,;111 1,r'r'lr,', l;rrrn keadaan orang-orang fakir dan orang-1

il



orang kaya." Dan statemen ImAm al-Qurthubi ini mendukung apa

yang telah kami sebutkan.

Az-Zuhri mengatakan bahwa bahasa yang digunakan oleh

penduduk surga nanti adalah bahasa Arab.

SufyAn berkata, "Telah sarnpai kepada kami berita bahwa rnanusia

pada hari Kiarnat nanti akan berbicara menggunakan bahasa

khusus yang sama [sejak Nabi Adarn 'Alaihissaldmsampai manusia

akhir zaman]. Apabila mereka telah meurasuki surga, maka mereka

berbicara menggunakan bahasa Arab."
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Abff Bakar an-NajAd berkata, "Muhammad bin Ja'far bin

Muhammad bin SyAkir meriwayatkan kepada kami dari'Ubaid bin

lshAq al-'AthAr clari SinAn bin l{Arfin dari Humaid dari Anas dari

LJmmtr I IalriIrirlr, ia Ircrkata, 'Wahai Rasulullah, seorang wanita

rn('rnl)ur)yili tlrur orirrrg srrirrrri rli dunia. Maka ia akan menjadi milik
siirlra lrir<la saat <li irlilrirat kt'lah?' Rasulullah Shallalhhu Alaihi wa

Sullum rrrenjawalr tlt'rrs-:rrr lrcrsabda, 'Untuk suami yng lebih baik

akhlaknya ktpodu i.tlr.itt.t,rr lttttlrt .suat masih di alam dunia.' Kemudian

Rasulullatr berkata, ' ll h h t i I l n mtt Hab?bah budi pakerti yang baik itu

akan membawa kebtikutt tti rluttirr dan akhirat."'

Diriwayatkan prrla dari Urrrrrrrr Salamah menggunakan redaksi

seperti itu, darr lr;rrrya AllAIr yarrg lebih mengetahui. Dan, hanya

kr:pada-Nya tt,rrrpirt lt'rrrbal i, st'r'ta kepada-Nya tentpat berpulang

sclrrrrrlt ttrirlilrl rrli.la Menjadi lstri dari
Akhlaknya Ketika di

Suami yang
Dunia

I

Wanita yang Pernah Menikah dengan Beberapa
Suami, di Surga

Paling Baik

ImArn al-Qurthubi rnenyebutkan dalam at-Tadzkirah dari jalan

Ibnu Wahab, dari Malik bahwa AsrnA' binti Abfr Bakar mengadukan

suaminya az-Zubatr kepada ayahnya. Maka Abff Bakar berkata,
"Wahai Putriku, bersabarlah. Sesungguhnya az-Zubair adalah

seorang laki-laki yang dikenal shalih dan semoga saja ia menjadi

suamimu di surga kelak. Rasulullah Shallalldhu )4laihi zaa Sallam

telah memberitahukan kepadaku bahwa apabila seorang suami

telah mengambil keperawanan istrinya, ia akan menikahinya di
surga."

AbO Bakar ibnul-'Arabi mengatakan ini hadits ghar?b.

Telah diriwayatkan dari Abff ad-DardA' ibnul-YamAn bahwa

sesungguhnya seorang wanita menjadi istri bagi suami yang
terakhir sewaktu di dunia. Dan dalam suatu riwayat, ia menjadi

istri bagi suarni yang paling bagus akhlaknya.


